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ABSTRACT

This essay, Pictures from a death-bed, expands on the pictorial genre called post mortem 

portraits, a field with long history in the western society. A post mortem portrait is an artwork 

where the artist paint or photograph the model after her or his dead. My survey delineates to 

treat two specific pictures, one from the seventeenth century and one from the twentieth 

century. Both of them are portraits of dead boys on their death-beds, but the first one is a 

painting and the other one is a photo. By this survey I wanted to find both similarities and 

differentials between the pictures; if they were made by the same reasons, if you could see 

anything different between the portraits by children and by the portraits of adults, and finally, 

if there were any cultural or religious connections between the pictures and their existents. By 

analytics of the pictures and by studies about the chosen centuries and their societies, I’ve 

been trying to understand the nature of these portraits. For that reason I’ve also been studying 

them from different theoretical perspectives. 

The essay is divided in two parts. The first part treat the death-bed portrait of Hannibal 

Gustav Wrangel af Salmis from 1643-45. Here I analyze the picture, where after I put it in its 

right context and finally I compare the portrait with two similar works from the same time. 

In the second part I treat the use of posthumous portraits in the late nineteenth and early 

twentieth century. My starting point are a photo of a boy on his death-bed, taken by the 

Swedish photographer Nancy Burström sometime between the years 1920-25 in Bjurholm. As 

a way to understand the picture and its nature better, I use the same method and investigation 

here as I did in the primary part.

This research reveals that the images have a lot in common, for example were they made 

as a memorial of the deceased person, as well as an aid to the relative to use when he or she 

processed their grief. But there were also lot of differentials. The most important thou are that 
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they are leftovers and historical documents from a different time of our society, and for that 

reason they’re more than important to study and to keep alive.  

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING

I avhandlingen Bilder från dödbädden – en kontextualisering och funktionsstudie av två 

postuma barnporträtt har jag studerat förekomsten av dödsbäddsporträtt under 1600-talet 

samt början av 1900-talet med utgångspunkt vid två specifika verk. 

Företeelsen av bildtraditionen verkade till en början likartad, men efter ingående studier 

av porträttens utformning och kontextuella bakgrund visade sig fallet vara aningen mer 

komplext. I de båda exemplaren var de avbildade tidigt avlidna pojkar, vilket hade betydelse 

för porträttens framställning. Utformningen skiljde sig också beroende på den avbildades 

klasstillhörighet, vilken tidsepok denne hade levt samt dess religiösa trosuppfattning. 

Förutom skillnader i utseende var verkens grundläggande syfte desamma; de fungerade 

som minnesmonument över den döde samt som hjälpmedel för de efterlevande i sorgarbetet.

Avhandlingens resultat framgick efter bildanalyser där de två utvalda verkens symbolik 

och bildspråk identifierades. Därtill gjordes kontextuella studier samt jämförelser där 

huvudmaterialet likställdes med liknande bilder från samma tidpunkter. 

Idag fungerar bilderna som upplysande exemplar, då de ger oss insikt om dödens ständiga 

närvaro i äldre samhällen. Förutom att ge bredare kunskap om dödsbäddsporträttets historia, 

kan undersökningens resultat ge inblick i en svunnen tid. Idag, då döden som ämne närmast är 

tabubelagt, då vi gömmer undan sjukdom och dödsfall på sjukhus för att slipper bevittna det, 

kan det vara extra viktigt att påminna om dess existens för att minska rädslan och skräcken 

inför den. Min avhandling kanske kan bidra till det. Den kanske kan medverka till att återge 

den moderna människan ett mer naturligt förhållningssätt till döendet, till att förmedla 

insikten om det som vi tidigare visste men därefter glömde bort, nämligen; att döden är en del 

av livet.       
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1. INLEDNING

När itt kärt barn bort döör/så gör thet föräldrarna sådan piina och weh/ lijka som en lem 

wore affhuggen ifrån theras krop. Och thet är ingen under/ ty Gudh hafver en sådan Naturligh 

kärlek inplantat uthi Föräldrarna emoot Barnen/ så at the icke kunna them förgäta/ ej heller 

uthan stoor hiertans sorgh ifrån them skilias/ ty Barnen komma ifrån hiertat/ och gåå åter till 

hiertat igen.1

Ovanstående citat är hämtat ur Karin Sidéns avhandling Den ideala barndomen - Studier i det  

stormaktstida barnporträttets ikonografi och funktion från 2001 vilket ursprungligen skrevs 

av M. Henrici Soterus, Rector Scholae, i samband med att kyrkoherde M. Andreas Prytzs 

tvååriga dotter begravdes 1639. Utdraget berättar om den sorg som en förälder känner då den 

tvingas uppleva sitt barns bortgång. Detta var så vanligt förekommande under 1600-talet att 

det i efterhand har uppskattats att 40 % av alla födda barn under det här århundradet dog i 

späd ålder (det vill säga under fem år).2   

 Idag är det relativt låg risk att den svenske föräldern behöver erfara den här sortens 

tragedi. Det rapporteras att den totala barnadödligheten på vår jord har minskat med ca 50 % 

de senaste 40 åren, ett resultat som vi har det moderna samhället och den medicinska 

1

1

 Karin Sidén, Den ideala barndomen – Studier i det stormaktstida barnporträttets ikonografi och 
funktion, Stockholm, 2001, s. 223

2

2

 Ibid, s. 81 
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utvecklingen att tacka för. 3  I Sverige och många andra länder i Europa har procenthalten 

successivt minskat efter 1900-talets början, då man började få allt bredare kunskap inom 

kosthållning, hygien och läkemedelskonst.4

Jag har valt att studera två dödsbäddsporträtt, det vill säga porträtt utförda efter modellens 

död (=”post mortem”), från två olika tidsepoker. Dessa har analyserats, kontextualiserats och 

slutligen jämförts med varandra. Genom undersökningen har jag velat få en inblick i de olika 

periodernas förhållningssätt till dödsbäddsporträttet som tradition och i samband med det har 

jag också försökt finna svar på hur man som förälder i olika tider har reagerat på samt 

bearbetat upplevelsen av ett barns bortgång. För variationens skull använder jag tre olika 

begrepp då jag benämner traditionen; dödsbäddsporträtt, postuma porträtt och post mortem 

fotografi. De tre termerna har samma betydelse, utom post mortem fotografiet där 

framställningstekniken begränsas till att vara fotografisk. 

Mitt intresse för postuma porträtt väcktes under ett besök av Skokloster slott som ligger 

utanför Stockholm. Där påträffade jag en målning från 1600-talets mitt som porträtterade 

slottets dåvarande ägares barn. Det berättades under min vistelse på slottet att några av 

syskonen på målningen faktiskt var döda då verket målades och jag tyckte att det var 

intressant att konstnären trots detta inte hade valt att utesluta dem ur verket.5 Det var efter den 

här upplysningen som jag bestämde mig för att undersöka och analysera förekomsten av 

avlidna barn i porträtt närmare. 

Som startpunkt valde jag ut två bilder, en målning och ett fotografi, vilka båda är 

dödsbäddsportätt. Generellt sett är framställningarna i den här sortens bilder snarlika; ofta 

vilar den framlidne anhörige på en bädd, ibland nerbäddad i vackert tyg, ibland iförd 

högtidsklädsel. Genom studier av ett flertal målningar och fotografier med postuma porträtt 

framgår det att det ofta finns buketter utplacerade på eller längst med kroppen och i de äldre 

målningarna förekommer det också att änglar eller andra himmelska symboler har 

33 Ibid, s. 223

44 Anne Banér, Bilden av barnet – från antiken till 1900, Stockholm, 1994, s. 81 

55 Guidad visning av Skokloster slott av intendent Bengt Kylsberg, 120913
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inkorporerats i verket. Rent kompositionsmässigt påminner alltså motiven till stor del om 

varandra, men kontextuellt skiljer de sig mycket åt. Detta gällde även för de bilder som jag 

använder mig av i den här uppsatsen.

1.1 Syfte

I mitt arbete studeras ett ämne och en sed som återkommer i den västländska konsthistorien. 

Här behandlas främst två bilder från olika samhällsklimat, då det ena är från 1600-talet mitt 

och det andra är från tidigt 1900-tal. De är dessutom utförda med olika tekniker, men kan trots 

det inskrivas i dödsbäddsporträttets bildtradition eftersom de visar avlidna personer. Genom 

att utföra bildanalyser av verken försöker jag finna både likheter, samband och skillnader 

mellan bildernas komposition och kontext. Studien görs då jag vill finna svar på följade 

frågor: Varför utförde man porträtt på avlidna barn under olika epoker? Vad utmärker 

dödsbäddsporträtt av barn? Vilka kulturella eller religiösa företeelser kan man koppla 

förekomsten av motivet till?    

Genom undersökningen vill jag försöka få en större förståelse för dödsbäddsporträttets 

tradition. Min förhoppning är att kunna dra slutsatser om båda verken, jämföra resultaten med 

varandra och därmed också besvara frågorna om verkens underliggande natur.

 

1.2 Material

Det material som jag utgår ifrån är en oljemålning gjord av en okänd tysk konstnär ca 1643-

45, benämnd Hannibal Gustav Wrangel på dödsbädden (Bild 1) och finns bevarad på 

Skokloster slott. Tavlan beställdes ursprungligen av slottets uppförare, general och 

fältmarskalk Carl Gustaf Wrangel af Salmis och den avbildade är byggherrens förstfödde men 

tidigt avlidne son, Hannibal Gustav Wrangel af Salmis.6 I uppsatsen benämner jag pojken med 

endast hans förstanamn samt förenklar efternamnet till Wrangel. 

Min andra utgångspunkt är ett dödsbädds- eller post mortem fotografi taget av Nancy 

Burström ca 1920-25 i Bjurholm i Västerbotten. Fotografiet finns att tillgå i Västerbottens 

museums arkiv med bildnummer Vbm B 14152 och även det föreställer en pojke i späd ålder 

på hans dödsbädd (Bild 2).

66 Ibid, s. 215
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Jag kom i kontakt med fotografiet då jag började undersöka ämnet i fråga och porträttet 

föreföll i första anblick vara en nyversion av den målning jag hade sett av Hannibal Wrangel 

på Skokloster slott. Genom litterära studier om dödsbildstraditionen förstod jag dessutom att 

både 1600-talet och sekelskiftet mellan 1800-1900 var två historiska epoker då man i Sverige 

kunde urskilja en ökning av dödsbäddsporträttets produktion i jämförelse med närliggande 

århundraden. Trots dessa beröringspunkter fanns det även mycket som skiljde dem åt, såsom 

konstnärens teknikval och bildernas bakgrundshistoria. 

 Annat material som behandlas som referensmaterial är målningar och fotografier med 

liknande motiv från Skoklosters slotts arkiv, Stockholms stadsmuseum samt Jämtlands 

länsmuseum. Dessa granskas och jämförs med mitt huvudsakliga bildmaterial för att på så sätt 

ge läsaren en både tydligare och bredare bild av dödsbäddsporträttets tradition.   

1.3 Avgränsningar

Då postuma porträtt är en bildtradition med lång historia begränsas min uppsats till att 

behandla två exempel från olika specifika århundraden. Jag kommer därmed inte gå djupare 

in på andra epokers bruk av dödsbäddsbilder, utan förhåller mig endast till mina utvalda 

perioder. Dessutom kommer jag endast att behandla en västerländsk bildtradition, med fokus 

på det svenska fältet.

Ytterligare avgränsningar som görs är att jag inte söker efter uppgifter om konstnären till 

Hannibal Wrangels dödsbäddsporträtt eller information om den avbildade pojken i Burströms 

fotografi. 

1.4 Teori och metod

För att få svar på mina frågeställningar utgick jag från litterära källor och en del 

internetbaserad information. Efter att kontaktat Skokloster och Västerbottens museum fick jag 

ytterligare upplysning om bildernas historik från intendent Bengt Kylsberg och Therese 

Wagenius. 

För att avläsa så mycket som möjligt från mina utvalda verk utfördes bildanalyser där jag 

inspirerades jag av ikonografiska analysmodeller. Förhållningssätt där verk studeras genom 

dess innehåll av objekt. Via ikonografin beskrivs bilden i tre steg; rent objektivt utefter 

utseende, därefter identifieras symbolik, allegorier, myter och historier ur bildens innehåll och 

slutligen handlar det om att synliggöra verkets så kallade ”inre mening”.7   I kombination med 

7
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det utfördes även en mer semiotisk studie, en analysmodell där man ser bilden som ett tecken 

eller teckensystem. Via den tolkningen kan man tänka sig bilden som ett språk vilken kan 

förstås efter givna regler.8 

I arbetet med att kontextualisera mina valda verk har jag gjort litteraturstudier om den 

postuma porträttkonstens historik, om omvärderingen om barnet som gestalt samt deras 

förekomst inom konsten, om fotografiets framväxt samt om hur synen på döden var under 

1600- och 1900-talet. Detta gjordes då jag ville få insikt och förståelse kring vilka 

föreställningar man hade om döden under de aktuella tidsperioderna.

Jag placerar även in bilderna efter den indelning som den brittiske sociologen Tony Walter 

gör i sin bok The Revival of Death från 1994, där han presenterar tanatologins, det vill säga 

problematiken kring död, döende och begravning, grundtankar.9 Walter kontextualiserar dessa 

och identifierar tre karaktäristiska förhållningssätt som människan kan ha till ämnet; det 

traditionella, det moderna samt det postmoderna förhållningssättet. Kategoriseringar vilka 

mycket väl kan existera parallellt med varandra. Den här indelningen presenteras närmare i 

själva avhandlingen. 

 

1.5 Forskningsläge

Undersökningen påbörjades med en studie av porträttkonstens utveckling, eftersom båda mina 

utvalda verk var porträtt. Här fungerade den brittiske konsthistorikern Shearer Wests bok 

Portraiture som bas då detta är en övergripande beskrivning över porträttkonstens historia och 

progress.

I mitt första kapitel behandlas ett svenskt postumt barnporträtt från 1600-talet. För att 

bredda min kunskap om ämnet utgick jag från litteratur vilken behandlar århundradets 

förhållningssätt till porträttraditionen. Karin Sidéns doktorsavhandling i konstvetenskap Den 

ideala barndomen – Studier i det stormaktstida barnportättets ikonografi och funktion (2001), 

tar upp hur man avbildade både levande och döda barn under stormaktstidens Sverige. Denna 

beskriver också 1600-talets inställning till barnet och barndomen, samt varför barnporträtt 

88 Reine Rydén, ”Historisk tidsskrift 126:3, 2006”, www.historisktidskrift.se: 
<www.historisktidskrift.se/fulltext/2006-3/pdf/HT_2006_3-491-500_ryden.pdf>, 090113

99 Eva Åhrén Snickare, Döden, kroppen och moderniteten, Oskarshamn, 2002, s. 11
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uppkom under århundradet.  Ämnet behandlas också i konstvetare Anne Banérs bok Bilden av 

barnet: från antiken till 1900 från 1994. Denna är däremot mer övergripande och beskriver 

hur barn har framställts inom konsten från antiken fram till modern tid. Jag har kunnat 

använda mig av texten då jag har velat få en inblick i den utveckling som bildmotivet gått 

igenom i västvärlden. Den har också gett insikt om hur och varför man har avbildat barnet på 

de olika specifika sätten.  

I mitt arbete med att kontextualisera dödsbäddsporträttet från 1600-talet använde jag mig 

boken Kultur och samhälle under stormaktstidens Sverige som gavs ut 1967 av författarna 

Stellan Dahlgren, Allan Ellenius, Lars Gustafsson och Gunnar Larsson samt av antropologin 

Jämmer och fröjdesal kvinnor i stormaktstidens Sverige från 1997 av Eva Österberg (red.). 

Båda böckerna beskriver det samhälle som rådde under 1600-talet i Sverige och jag har 

använt mig av dessa för att få förståelse för det samhällsklimat som rådde under århundradet.  

I nästa kapitel behandlas det postuma porträttets återaktualisering under sent 1800-tal För 

att få inblick i ämnet använde jag mig av Solfrid Söderlinds avhandling Porträttbruk i Sverige 

1840-1865. En funktions- och interaktionsstudie från 1993. Här presenteras ett material över 

porträtt av både avlidna barn och vuxna. Verk som berättar om dödsbäddsbildernas fortsatta 

tradition och kontinuitet i den senare tidsperioden.    

För att kontextualisera mitt andra utvalda verk använde jag mig av idéhistorikern Eva 

Åhrén Snickares avhandling från 2002 med titeln Döden, kroppen och moderniteten. Denna 

beskriver hur människans inställning till döden och livet efter detta förändrades i samband 

med industrialiseringen och moderniseringen av samhället. Texten underlättade också mitt 

arbete med att jämföra de olika bildernas sammanhang med varandra. 

Liknande funktion hade Kristina Söderpalms (red.) bok Dödens riter från 1994, i vilken 

både historiker, psykoanalytiker och liknande har skrivit och behandlat vilka olika seder och 

föreställningar vi har haft kring döden i Sverige. Boken har varit bidragande i min 

kontextualisering av det senare utvalda verket.

Slutligen använde jag mig av den franske forskaren Michel Frizots bok A new history of  

Photography från 1998, då jag ville studera fotografins utveckling. Verket på drygt 750 sidor 

innehåller en omfattande beskrivning av mediets framväxt och har därmed bidragit till att ge 

mig en klar och vid bild av fotografins historiska bakgrund. 
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2. BILDER FRÅN DÖDSBÄDDEN

Avhandlingen påbörjas med en kortare sammanfattning över dödsbäddsporträttets utveckling 

från sen medeltid och framåt. Därefter görs en kortfattad beskrivning av 1600-talets 

förändrade inställning till barnet som gestalt samt hur de avbildades under det här 

århundradet. Detta gör jag för att ge läsaren en inblick i den historiska kontext ur vilken mitt 

första bildval framkom. Efter bakgrundsbeskrivningen behandlas mitt första analysobjekt, 

dödsbäddsporträttet av Hannibal Wrangel, vilket undersöks via en bildanalys för att därefter 

kontextualiseras och jämföras med andra målningar från samma århundrade med liknande 

bildmotiv. Slutligen görs en avslutande diskussion kring de slutsatser som framkommit om 

dödsbäddsporträttets art, samt en kortare sammanfattning.

 Nästa kapitel delas upp på liknande sätt som föregående. Först inleds stycket med en 

bakgrundsbeskrivning där förekomsten av post mortem fotografier under sekelskiftet mellan 

1800- och 1900-talet behandlas. Det görs för att placera mitt andra utvalda verk, Nancy 

Burströms fotografi från 1920-25, i sin rätta kontext. Därefter utförs en bildanalys av 

fotografiet, det kontextualiseras och jämförs med ett liknande fotografi från 1900-talets 

början.. Även det här kapitlet avslutas med en slutdiskussion och ett kortfattat sammandrag.

Slutligen gör jag en jämförelse mellan de resultat som framkom om verken under analysen, 

och diskuterar hur de förhåller gentemot avhandlingens frågeställningar.

2.1 Dödsbäddsporträttets historia och bilder av barn

Traditionen att avporträttera avlidna människor går flera tusen år tillbaka i historien, med 

rötter i de romerska, asiatiska och sydamerikanska kulturerna.10  Min bakgrund tar dock vid 

under 1500-talet eftersom det är då man anar en förändring och ett ökat intresse av 

porträttkonsten och dess utformning i Europa. Den här utvecklingen går att härleda till 

konstens emancipationsprocess som påbörjades i Italien under 1400-talet, en konstnärlig 

frigörelse vilken innebar att utövarna kunde sätta mer personlig prägel på sina verk än 

tidigare. Under tidig medeltid hade nämligen det konstnärliga hantverket legat i fokus, vilket 

hade inneburit att konstnären underordnats sin beställares krav. Genom emancipationen lades 

större vikt vid konstnärens intellekt istället, vilket då gav denne friare tyglar.11

101  Shearer West, Portraiture, Oxford, 2004, s. 63
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 Inom porträttmåleriet visade sig frigörelsen genom att konstnärerna började avmåla sina 

modeller med individuella karaktärsdrag, porträtten antog en mer realistiskt än stiliserad form. 

Utvecklingen ökade intresset för porträttkonsten som genre och olika inriktningar började så 

småningom att växa fram, och det var i samband med det som den ökade omfattningen av 

dödsbäddsporträttet som motiv ägde rum. Förutom Italien skedde en liknande process i 

Nederländerna och trenden spred sig därefter successivt utanför ländernas gränser.12 

I Sverige fördes traditionen in i landet genom invandrade tyska och nederländska 

konstnärer. Ett av det tidigaste kända postuma porträttet som utfördes i Sverige var en gravyr 

över Johan III från 1593, vilken gjordes av Hieronymus Nützel.13 Under samma period dök 

även de första barnporträtten upp i Sverige och den första kända målningen föreställde 

Prinsessan Isabella (1564-66), dotter till Johan III och Katarina Jagellenica. Isabella 

avporträtterades ett flertal gånger under sin korta levnadstid och 14 år efter hennes död 

beställdes även ett gravmonument till hennes minne. Denna är den enda furstliga barnsarkofag 

med porträttbild som finns bevarad i Sverige och den är placerad i Strängnäs domkyrka.14 De 

första barnporträtten beställdes alltså av kungahuset, en tradition som därefter upptogs av 

adeln och därmed sträckte sig seden neråt i hierarkin.15 

Varför barnporträtten blir en så självklar del av konsten under slutet av 1500-talet och 

därefter ökar i popularitet under 1600-talet finns det många teorier kring. Anne Banér härleder 

det ökade intresset för barnet och dess beteende till de strukturella förändringar av samhället 

111  Allan Ellenius, ”Konst och miljö”,  Kultur och samhälle I stormaktstidens Sverige, Halmstad, 1967, 
s. 43

121  West, 2004, s.14ff

131  Sidén, 2001, s. 215

141  Ibid, s. 61

151  Ibid, s. 32
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som inträffar under 1500-1600-talen. Banér skriver att man bland annat hade ansett barnet 

vara en i grunden ondskefull varelse tidigare, att det var besatt av djävulen och att detta var 

något som skulle botas direkt efter födseln med hjälp av tukt och hård uppfostran. Eftersom 

man hade den här inställningen gentemot barn, samtidigt som det ofta också innebar stora 

ekonomiska påfrestningar med tillökning i familjen för föräldrarna, såg man det nyfödda 

barnet som en börda. Efter den protestantiska reformationen i början av 1500-talet förändras 

den här inställningen långsamt och istället börjar man likställa barnet med Jesusbarnet. Någon 

som är oskyldig, from och i behov av skydd.16 

Banér beskriver därefter de sociala omstruktureringar som inträffar och förändrar samhället 

under tidigt 1500-tal. Omdaningar vilka också kan ha varit av betydelse för omvärderingen av 

barnet och dess roll i familjen. Då 1500-talet var en tid fylld av krig och motsättningar ökade 

behovet av att antingen skydda eller utöka landets gränser, något som medförde en större 

satsning på de militära resurserna.17 Detta innebar att man började söka efter utbildade 

generaler istället för att anlita adelsmän vilka tidigare, per automatik, hade tilldelats dessa 

professioner. Man hade levt i ett statiskt samhälle där givna titlar ärvdes, där en position 

kunde föras vidare generation efter generation. Detta förändrades alltså något under 1500-

talet. Istället sökte man nu efter kompetenta och utbildade personer, något som innebar att 

framåtsträvande män inom medelklassen för första gången hade möjlighet att klättra uppåt i 

det hierarkiska systemet.18 I förlängningen betydde det att adelns maktställning försvagades. 

Banér skriver att det var i samband med det som utforskandet av barns beteende påbörjades, 

då man behövde bilda och forma den kommande generationen i tidig ålder för att man på så 

sätt skulle kunna vidmakthålla klassamhället och den egna ättens position. Det krävdes alltså 

kunskap om barnets psykologi för att finna förståelse för hur man lämpligast och bäst 

utbildade dem, och via dessa studier fick man också allt mer kännedom om barnets väsen. I 

161  Banér, 1994, s. 87

171  Ibid, s. 57ff

181  Ibid, s. 79
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sin tur kan det ha medverkat till den förändrade uppfattningen om deras natur; de var kanske 

inte ondskefulla utan i stället var hjälplösa och harmlösa, i behov av ömhet och stöd.19

Enligt Shearer West finner porträttet större popularitet i samhällen där enstaka individer 

hamnar i fokus och innehar stor makt, emedan de minskar i utbredning där man finner mer 

kollektiva strukturer. West presenterar också en teori författad av den amerikanske 

litteraturvetaren Stephen Greenblatt, i vilken det ökade intresset för porträttet av enskilda 

personer under 1500-talet härleds till en större självmedvetenhet bland lärda män, där tankar 

kring den unika individualiteten utvecklas. Tankegångar som formuleras ytterligare under 

1600- och 1700-talen, då indelningar av olika personlighetsdrag medför ett större intresse för 

den unika karaktären.20 

Det verkar sannolikt att kombinationen mellan det ökade intresset för individen 

tillsammans med reformationen samt det ökade behov av barnet som individ slutligen leder 

fram till omvärderingen av deras person. Barnen fick större betydelse för ättens framtid vilket 

innebar att man lade större vikt vid deras roll inom familjen. Därmed fick de också en mer 

central plats i hemmet än vad de tidigare hade haft, både i verkligheten men också i bildernas 

värld. 

Under 1600-talet skildrades barn alltid med vuxna karaktärsdrag då de avporträtterades. En 

företeelse som går att härleda till den omstrukturering av samhällets som nämndes ovan. Man 

började nämligen se sina barn som potentiella vuxna. Då barnet fick stor betydelse för släktets 

fortsatta position i samhället fick man också stora förväntningar på vad det skulle kunna 

åstadkomma i det vuxna livet. Detta synliggjordes redan från tidig ålder i konsten. Man 

blickade framåt, vilket visualiserades genom att man avmålade barnen med vuxna 

ansiktsdrag.21

2.2 Dödsbäddsporträtt av Hannibal Gustav Wrangel af Salmis

191  Ibid, s. 113

202  West, 2004, s.17

212  Sidén, 2001, s.227
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I det här avsnittet behandlas mitt första porträtt. Texten inleder med en bildbeskrivning över 

porträttets komposition för att sedan övergå till en bildanalys där jag återkopplar till den 

bakgrundsbeskrivning som presenterades ovan. Avslutningsvis sammanställer jag mina 

slutsatser och gör en kortfattad sammanfattning.    

Hannibal Gustav Wrangel av Salmis föddes den 17 september år 1641 i Sarstedt utanför 

Hannover i Tyskland och var son till Carl Gustaf och Anna Margareta Wrangel af Salmis. Den 

8 januari 1643 avled pojken, endast ett och ett halvt år gammal, i dokter Johannes Elers hus i 

Lüneburg. Kroppen var kvar i Tyskland ända fram till årsskiftet mellan 1645-46, då den 

slutligen återfördes till Sverige, och här begravdes den slutligen i den wrangelska 

familjegraven i Skokloster kyrka. Det antas därför att det dödsbäddsporträtt som målades av 

Hannibal Wrangel ska ha utförts någon gång under åren 1643-45, då kroppen fortfarande var 

kvar i Lüneburg. Uppdragsgivaren antas ha varit fadern, Carl Gustaf Wrangel och målningen 

gjordes troligen av en fristående och lokalt verksam tysk skråmålare, men vem det var finns 

det inga uppgifter om.22

Släkten Wrangel af Salmis var av adlig börd och då Carl Gustaf Wrangel var general och 

fältmarskalk tillbringade familjen mycket tid utomlands då 1600-talets Sverige präglades av 

krig och fälttåg som sträckte sig långt utanför landets gränser.23 Wrangel var dessutom 

tilldelad överbefälet över svenska armén under 30-åriga kriget, ett religionskrig som ofta 

utspelade sig på svenska områden i Polen och Tyskland.24 Detta kan tänkas vara anledningen 

till varför sonen både föddes och avled där.25 

222  Sidén, 2001, s. 215f 

232  Ibid, s. 217

242  Armémuseum, www.sfhm.se: <www.sfhm.se/templates/pages/ArmeStandardPage.aspx?
id=1240&epslanguage=SV>, 090113 

252  Adelsvapen, www.adelsvapen.com: 
<http://www.adelsvapen.com/genealogi/Wrangel_af_Salmis_nr_13>, 131212
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Dödsbäddsporträttet är målat med oljefärg på duk med måtten 910x780 mm, framställt på 

tvådimensionellt vis ur ett uppvikt perspektiv. Målningen är indelad i två delar, där vi i det 

nedre partiet ser Hannibal Wrangel ovanifrån, liggandes på sin dödsbädd. Pojken är framställd 

på ett tidstypiskt, idealiserat samt stiliserat vis, där detaljer och djup är förenklade, emedan 

tygmaterial och ansiktsuttryck är mer realistiskt framställda. Bilden är hårt beskuren på höger 

sida, vilket gör att pojkens fötter kapas av, men även vänstra delen av bädden har hamnat 

utanför bildrummet. Wrangel ligger på en grönaktig hårdyta vilken är beklädd av ett lakan 

vars långdelar är spetsprydda. Genom en skuggning i lakanet kan man tyda en förhöjning vid 

dödsbäddens vänstra del, vilken lyfter pojkens huvud aningen uppåt. Wrangel ska endast ha 

varit ett och ett halvt år gammal då han avled, men i dödsbäddsporträttet har han tydliga 

karaktärsdrag i det bleka ansiktet, med påtagliga linjer runt munnen och de slutna ögonen. 

Tillsammans med frånvaron av ögonfransar och ögonbryn får detta honom att se äldre ut än 

den knappa ålder som han ska ha varit i, vilket går att återkoppla till 1600-talets syn på barnet 

som en potentiell vuxen.26 Pojken är iklädd en vit kolt (en klädnad som fram till 1800-talet 

användes av både pojkar och av flickor fram till cirka sju års ålder), med dekorativa 

spetsdetaljer kring ärmar och hals, en huvudbonad i matchande modell samt en krans med 

pärlsmycken och cypresskvistar. 27  Händerna ligger avslappnade på varandra med 

sammanflätade fingrar nedanför bröstkorgen och emellan dessa har en rödaktig bukett 

placerats. På barnets bröstkorg har man även placerat två cypress- eller grankvistar i 

korsformation. Utöver dem finns ytterligare tolv skott av samma växtslag utlagda på och 

längst med pojkens kropp. Bildens andra och övre del består helt av en inskription, vilken jag 

återkommer till senare. 

För att förstå målningen och dess inneboende budskap måste vi börja med att placera den i 

dess rätta historiska kontext. 1500- och 1600-talen var, som jag tidigare nämnt, konfliktfyllda 

århundraden i Europas historia. De sociala och politiska systemen löstes upp, kyrkans roll 

förminskades och den feodala hierarkin förändrades.28 Konstens funktion formulerades också 

262  Sidén, 2001, s.227

272  Ibid, s. 11

282  Banér, 1994, s. 57ff
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om och i fronten förespråkade hovkonstnär Louis Lebrun, tillsammans med Franska 

akademien, konstens frihet och dess funktion som propagandamedel. Sverige berördes i 

mångt och mycket av de politiska omvälvande förändringarna, men inom konsten var 

utvecklingen inte lika radikal. Här vidmakthölls den yrkesmässiga inställningen till 

professionen länge.29 Trots det togs porträttrenden upp även här, men de utförande svenska 

konstnärerna hade inte samma konstnärliga frihet som utövarna hade längre ner på 

kontinenten. Därmed får vi betrakta målningarna som utfördes i Sverige under den här 

tidpunkten som hantverk där beställarens krav, och inte konstnärens egen känsla, stod i 

centrum. Det fanns för nämnd tidpunkt även särskilda regleringar och riktlinjer i Sverige, 

vilka konstnären ständigt var tvungen att förhålla sig till. Ett av dessa var decorum. 

Decorum motsvarar de regler vilka konstnären skulle följa då denne målade ett porträtt.30 

Under 1600-talets decorum ingick exempelvis särskilt utformade karaktärsdrag, vilka skulle 

appliceras på modellen i målningen för att på så sätt avspegla mannen eller kvinnans 

klasstillhörighet. Det innebar att den avbildades klädsel, attribut, hållning, ansiktsuttryck och 

omgivande miljö skulle upplysa, understryka och förtydliga för betraktaren vilken rang och 

vilken makt denne hade. Brott mot decorum kunde begås om konstnären möjligtvis förädlade 

adelsmannen med en posering vilken utstrålade och ansågs vara av kunglig karaktär, såsom 

exempelvis mod eller storslagenhet, eller om det individuella utseendet hos någon med 

förnärmare härkomst avbildades alltför realistiskt.31 

I målningen över Hannibal Wrangel kan vi finna tydliga drag som går att förankra i det här 

förhållningssättet. I målningen framställs Hannibal Wrangel enligt tidens decorum i den 

noggrant återgivna och påkostade klädseln med de dekorativa spetsdetaljerna på den långa 

kolten och huvudbonaden. Både den dyrbara dräkten och den mer stiliserade framställningen 

292  Ellenius, 1967, s. 44

303  Karin Sidén, Själens uttryck. Passion, dygd och andakts – samspel mellan själ och kropp i 1600-
talets människosyn, Stockholm, 2008, s. 126

313  Ibid, s. 126
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av pojkens ansiktsdrag markerar hans klasstillhörighet, något som bara tavlans existens 

framhäver, då dödsbäddsporträtt endast förekom inom adel- och högadelsklassen.32 Det går att 

även att avläsa pojkens hierarkiska position via bakgrunden, trots att den är begränsad. Den 

grönaktiga hårdyta på vilken pojken vilar verkar vara av exklusivt material eller värdefullare 

sten. Denna brits är dessutom delvis övertäckt av ett spetsbeprytt lakan, vilket också kan tydas 

som ett tecken på rikedom. Eftersom Wrangel inte levde då målningen gjordes finns det inte 

någon direkt gestik som avslöjar pojkens specifika egenskaper. Dessa berättar istället de 

inkorporerade attributen om. Då målningen gjordes var det nämligen meningen att betraktaren 

skulle kunna avkoda de symboler som hade applicerats. De symboliska objekten kunde 

exempelvis vara blommor, böcker, speglar, smycken eller liknande ting och via dessa vävdes 

moraliserande och religiösa betydelser in i målningarna. Budskap vilka skulle avläsas enligt 

bestämda regler och därmed upplysa den tilltänkta publiken på olika sätt.33 

I målningen ser vi att pojken är iförd krans, något som enligt dessa riktlinjer symboliserar 

seger.34 Övriga blomsterarrangemang i bilden hänvisar till pojkens dygder men dessa kan 

också förknippas med särskilda känslostämningar. Cypress- eller grankvistarna, vilka finns 

utplacerade både på och runt Wrangels kropp, symboliserar bönen och Guds åkallelse, men de 

uttrycker samtidigt också sorg.35 Även fromhetens tecken har avbildats på pojkens bröstkorg 

genom att pålagda kvistar har tecknats i korsformation.36 

Via symbolerna kan alltså målningen berätta för oss att gossen Hannibal Wrangel var en 

from pojke då han fortfarande var i livet (korsformationen), och att han av den anledningen 

323  Sidén, 2001, s. 61

333  Ibid, s. 141

343  Ibid, s. 150

353  Ibid, s. 124

363  Sidén, 2008, s. 112
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steg segrande in i himmelriket (kransen), dit han genom sin oskuld och fromhet fick tillträde 

då Gud hämtade honom från jordelivet. En händelse som upplevdes med stor sorg från 

föräldrarna (cypress- eller grankvistarna). 

2.3 Likpredikans roll i dödsbäddsporträttet

För att belysa skillnaderna mellan ett porträtt beställt av en adelsman och en målning 

efterfrågat av någon av lägre rang, ska vi se på ett annat dödsbäddsporträtt, utfört ungefär vid 

samma tid som vårt förstnämnda verk men rekvirerat av en familj av lägre klass. I verket ser 

vi Gulovia Olai, fosterdotter till länsman Erik Pedersson Drake i Bunkeflo (Bild 2). Olai ska 

enligt Karin Sidén ha drunknat år 1637, endast två och ett halvt år gammal.37 I porträttet 

framställs Olai från en bits avstånd, med sin högra sida närmast betraktaren. Flickans klädsel 

är enklare och inte lika dekorativ som Wrangels, dessutom är hon avmålad med mer 

avslappnad och individuell framtoning. Olai var alltså inte av lika hög klass som Wrangel och 

det kan vi tyda genom den annorlunda framställningen, vilken tillhörde tidens decorum.38 

Förutom den i helhet mer anspråkslösa framställningen av flickan kan vi även observera en 

skillnad i hennes tillhörande inskriptionen. Den del av inskriften som beskrev den avlidnes liv 

varierade nämligen i längd beroende på dennes ståndstillhörighet. 

Om vi börjar med att se på Hannibal Wrangels påskrift, vilken finns placerad ovanför 

själva avbildningen av pojken, tar den närmast upp en tredjedel av bildrummets yta. Texten 

lyder: 

 Här ligger Hannibal. Inte den berömde Hannibal, sonen till Hamilcar, utan 

Hannibal Gustav Wrangel, en älskligt barn och född av ädla och lysande föräldrar. 

Fadern är Carl Gustav Wrangel, den store generalen för svenska armén, modern Anna 

Margareta, av den ädla familjen Hauwitzen. Den berömde Hannibal från Carthago 

gick under med sin armé. Denne gick inte under, utan lever i den heliga och odelbara 

373  Detta går att utläsa via inskriptionen på porträttet. Enligt internetbaserade källor skall flickan dock 
ha fötts 1630, vilket betyder att hon antingen var äldre vid sin bortgång eller att målningen utfördes 
cirka fem år efter hennes död, men då jag inte kan finna datumet för hennes födelse i andra källor än 
på hemsidor där man sysslar med släktforskning på amatörnivå, utesluter jag att med säkerhet 
bestämma Gulovia Olais födelsedatum.

383  Sidén, 2008, s. 111
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Treenighetens åsyn tillsammans med den himmelska härskaran. Den andre var 

segrare, men besegrades till slut och dog på ömkligt sätt. Men denne segrar över 

döden och triumferar på det mest ärorika sätt. När han hade levt ett år och 16 veckor 

utandades han stilla sin sista suck, liksom om han somnade in, och han bars av 

änglarna till himlen för att där leva i evighet, den 8 januari omkring 10 på kvällen år 

1643, i det hus som tillhör Johannes Eler, doktor hos kejserlige Pfalzgreven i 

Lüneburg.  

Jämför man denna med den inskription som finns i Gulovia Olais porträtt kan vi se en 

markant skillnad:

 Men dersom Den Retfärdige end dör fortilige saa Er hand dog i Rolighet Sap 4. 

Aqvis Perit Gulavia Olai, 29 julij Anno 1637, Aetat 2½.39

 

Texten har placerats under porträttet av Olai och den beskriver endast vilken ålder hon var i 

då hon avled, orsaken till bortgången (”Aqvis Perit Gulavia” = Vattnet tog Gulovia) samt 

vilket år och datum som detta inträffade.  Den här sortens skrifter förekom ofta i 

dödsbäddsporträtt och kallades för likpredikningar eller epitafier. Dess syfte var att förena det 

individuella livsödet med idealiserade beskrivningar över ansedda dygder vilka krävdes av en 

person för att denne skulle få tillträde in i himmelriket.40 

I det första citatet kan vi läsa en noggrann och realistisk beskrivning över Hannibal 

Wrangels härkomst (Familia), levnadslopp (Vita) och dödsorsak (Obitus). Liknande 

information kan hämtas från Gulovia Olais likpredikan. Däremot beskrivs Wrangels härkomst 

mer utförligt. Enligt inskriften ska pojken ha varit ett i livet älskat och fromt barn. Den korta 

levnadstiden medförde därmed en räddning från den kommande synden, vilken han genom sin 

tidiga bortgång aldrig kom i kontakt med. Istället triumferar Hannibal Wrangel med sin 

oskuld och får därmed fortsätta vidare till paradiset och livet efter detta. Via det här kan vi 

tydligt se inställningen till barnet som gestalt, att det i grunden var oskyldigt och ödmjukt.41 

393  Ibid, s. 111

404  Sidén, 2001, s. 113
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Den här typen av utläggning saknas i epitafiet över Olai. Det enda tillägg som finns 

utöver dödsdatumet är ett kort meddelande som i och för sig påminner något om det som 

betonas i Wrangels porträtt. Nämligen ”Men dersom Den Retfärdige end dör fortilige saa 

Er hand dog i Rolighet” alltså; Men då den rättfärdige dör i förtid så är han dock i ro. I 

Wrangels dödsbäddsporträtt kan man läsa om pojkens ära och seger, men också att han 

”[…andades] stilla sin sista suck, liksom om han somnade in”. Något som likt Olais 

inskrift syftar på frid hos den avlidne. 

Något som ytterligare är intressant med Wrangels epitafium är att han här jämställs 

med den store fältherren Hannibal från Karthago trots sin ringa ålder. Detta bör ses som 

fantasier eller forna förhoppningar om hans framtid författade av föräldrarna och inte 

realistiska beskrivningar. Karin Sidén menar nämligen i Den ideala barndomen att 

idealiseringarna i likpredikningarna som gjordes i den här typen av porträtt, fungerade i 

likhet med den framställning som gjordes av barnet; hur man tänkte sig det som vuxet. 

Sidén menar att bilderna och texterna var projiceringar av den föreställning som fanns om 

vem barnet skulle bli som vuxen, att denne skulle växa upp, bli gudstrogen och 

framgångsrik. De var önskade framtidsvisioner.42 Genom jämförelsen med Hannibal från 

Karthago tillsammans med skildringen av pojken som en äldre vuxen iförd segerkrans, 

kan vi förstå vilka förhoppningar föräldrarna hade på sin pojke. Förväntningar som var 

större på Wrangel än på Olai, vilket både hade med klass och könstillhörighet att göra.43  

Kanske var det då så att man ville trösta de sörjande genom att förtydliga barnens ära, 

rättfärdighet och oskuld, egenskaper de bevarade ”tack vare” det korta livet och medförde 

att de kunde somna in utan oro? Samtidigt som att man ville övertyga om den framtid 

som den döde hade mött om den hade fått fortsätta leva?  Enligt den brittiske sociologen 

414  Banér, 1993, s. 113

424  Sidén, 2001, s. 227

434  Banér, 1993, s. 113 



Tony Walters identifiering av tanatologins strukturer genom historien kan man placera 

1600-talets inställning till döden i den kategori vilken han har döpt till det traditionella 

förhållningssättet. Walter menar att det går att urskilja tre olika uppfattningar om hur 

människan har tolkat och tolkar dödens inträde i livet, och den traditionella 

dödsuppfattningen är den äldsta och mest religiöst förankrade.  Genom att studera en vald 

grupp eller epok genom en kontext där dödens kroppsliga och sociala sammanhang utgör 

ramverket, menar Walter att det går att inordna det bestämda analysobjektet i någon av de 

tre kategorierna. Detta bestäms genom undersökningar av sociala strukturer, exempelvis 

vem eller vad som uppfattas ha auktoritet på området; hur sörjandet hanteras; hur den 

döendes ”resa” uppfattas samt vilka värden som förknippas med den döende människan. 

Walter menar att i samhällen där det traditionella förhållningssättet till döden är utpräglat, 

inträder bortgången ofta efter att den drabbade har insjuknat i någon infektionssjukdom, 

dessutom är bortgången vanligt förekommande bland både barn och unga. Döendets 

förlopp är något som sker snabbt, man förväntas inte leva länge och det är vanligt att 

bevittna andras bortgång. Döden blir på så vis alltid närvarande. Gud och traditionen har 

auktoritet över döden och kyrkan som institution är den förlängda armen vilken utövar 

auktoritet genom prästerna, vilka är män. När döendet inträffar bestäms helt av Gud och 

därmed är dess mening också given genom denne.44   

I relation till Walters teori kan vi förstå målningen av Hannibal Wrangel bättre. 

Eftersom Gud hade auktoritet över livet och döden, fick man helt enkelt acceptera både 

glädjefyllda och tragiska händelser. Det fanns en utstakad mening, där människan var 

underordnad. När Hannibal Wrangel dog kände föräldrarna säkerligen sorg, men 

troligtvis var de samtidigt stolta eftersom Hannibal besatt de dygder genom vilka man 

omedelbart fick tillträde till det fortsatta livet i himmelen. Därför fanns det inte heller 

någon anledning, för varken honom eller föräldrarna, att känna ånger eller oro. 

Inskriptionerna och porträtten fungerade på så sätt gemensamt som försäkringar för både 

den bortgångne och för de efterlevande anhöriga samt som bevis för att den avlidne hade 

rättighet till det efterkommande livet. Därtill skulle den avbildade också vara ett 
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föredöme för de efterlevande, vilka skulle påminnas om hur man skulle leva i jordelivet 

för att ha tillgång till paradiset och uppståndelsen efter den egna bortgången.45 

2.4Allegori över Carl Gustaf Wrangels döda barn

Den databas som finns över Skokloster slott samling visar att målningen av Hannibal 

Wrangel är det enda utförda dödsbäddsporträtt som gjordes av Carl Gustaf och Anna 

Margareta Wrangels elva barn.46 Detta till trots att det endast var tre av dessa som levde 

till vuxen ålder. Det finns dock en målning, rättare sagt det verk som fick mig intresserad 

av dödsbäddsportätt från första början, vilken påstås innehålla en stor del av paret 

Wrangels döda barn. Oljemålningen är dock inte något dödsbäddsporträtt utan istället en 

allegori vilken tillverkades 1651 av hovmålare David Klöcker Ehrenstrahl. I målningen 

kan vi se barnen lekandes med käpphästar, vindsnurror och med en trumma (Bild 3). Två 

av barnen har bestämts som Eleonora Sofia och Carl Filip Wrangel af Salamis, men de 

åtta övriga är oidentifierade. Det finns alltså spekulationer kring att dessa möjligtvis 

skulle kunna vara Carl Gustaf Wrangels döda barn.47 Det som tyder på att detta är sättet 

de har framställts på. Under 1700-talet blev det nämligen populärt att skildra avlidna barn 

med ryggen mot betraktaren eller halvt dolda, vilket förekommer i det nämnda verket.48 
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Om teorin stämmer skulle man kunna se målningen som ett tidigt exemplar av den här 

typen av skildring samt som ett minnesmonument över alla Wrangels barn. 

Det jag då finner intressant är att Carl Gustaf Wrangel endast lär ha beställt ett 

dödsbäddsporträtt av sin förstfödde son, Hannibal, emedan det därefter verkar ha varit 

tillräckligt med den ovannämnda allegorin för att bevara minnet av de övriga barnen som 

avled i ett tidigt skede. Kanske var det så att var paret Wrangel kände större sorg och oro 

efter sin förstfödde sons död då de för första gången upplevde erfarenheten av att få, men 

sedan också mista ett barn? Sonens bortgång innebar dessutom en osäkerhet för ättens 

framtid, vilket möjligtvis också var en bidragande faktor till att dödsbäddsporträttet av 

Hannibal Wrangel gjordes, att föräldrarnas uppbyggda förväntningar på sonens bedrifter 

förbyttes till besvikelser och oro då han gick bort. 

Wrangels dödsbäddsporträtt skiljer sig även från andra målningar utförda under 

samma period med liknande motiv då det har framställts genom ett uppfällt perspektiv. 

Därmed utmärker sig målningen. Tillsammans med pojkens stiliserade framtoning får 

detta enligt mig verket att framstå som en ikon eller också som ett monument över alla de 

barn som dog under 1600-talet, istället för att vara ett dödsbäddsporträtt över Hannibal 

Wrangels person. Pojken blir därmed närmast objektiv. Kanske var det kombinationen 

mellan den tidiga bortgången som tillsammans med de höga förväntningarna som bidrog 

till att skapa den här objektiviteten. Då pojken inte hade hunnit forma en egen 

personlighet, tillskrevs han en önskad och påhittad, vilket i sin tur förtog hans 

subjektivitet? Hur som helst medför tavlans objektiva karaktär att den kan stå för symbol 

och bli ett talande exempel på hur situationen i Sverige en gång i tiden såg ut; med hög 

barnadödlighet, sorg, krig och stora klasskillnader. 

2.5 Sammanfattning och slutsats

Vad kan vi då slutligen dra för slutsatser efter den här undersökningen? För det första 

levde den svenska befolkningen i en väldigt utsatt miljö under 1600-talet, oavsett 

klasstillhörighet, oavsett ålder. Dålig hygien, svält och krig bidrog till dödens ständiga 

närvaro, något som avspeglades i konsten. Trots de religiösa motsättningar som präglade 

Europa och Sverige under århundradet var trosuppfattningen av stor betydelse, inte minst 



när det kom till att bearbeta sorg efter en näraståendes bortgång. Även detta synliggjordes 

i konsten genom dödsbäddsporträttens symboliska karaktär. 

Barnet fick stor betydelse för adliga familjer i samband med politisk och strukturell 

utveckling. De började spela roll för ättens framtida och i förlängningen även för 

klassamhällets fortsatta existens. Detta bidrog till att intresset för barnet som gestalt 

ökade och att inställning till dem förbättrades. Förändringen åskådliggjordes genom att de 

började porträttas av, både som levande och döda, vilket inte hade varit brukligt tidigare. 

Föräldrarnas förväntningar var dock höga och barnen sågs mer som potentiella vuxna än 

som barn. I porträtten kan vi avläsa det genom hur de skildrades; med vuxna ansiktsdrag. 

Förhoppningar om barnens framtida bedrifter går också att uttyda från de postuma 

porträttens tillhörande inskrifter. Stordåd som aldrig förverkligades då barnet dog i tidig 

ålder. Däremot medförde det korta livet att barnet kunde somna in utan oro då det genom 

sin oskuld direkt fick tillträde till paradiset och livet efter detta.  

Allt detta går att utläsa ur Hannibal Wrangels dödsbäddsporträtt. Det enda postuma 

porträtt som gjordes av Carl Gustaf och Anna Margareta Wrangels elva barn. Hur kom 

det sig? Var det för att Hannibal var parets förstfödde son? Detta är frågor som vi aldrig 

kommer få svar på, men bilden lever kvar som ett minne över pojken och över den tid då 

han levde, men inom kort också dog.

3. POST MORTEM FOTOGRAFI

I det här kapitlet behandlas det postuma porträttets återaktualisering i Sverige under 

1800-talet, därefter analyseras mitt andra utvalda verk. Texten inleder alltså med en 

bakgrundsbeskrivning, vilken jag sedan återkopplar till i den bildanalys och 

kontextualisering som sedan görs av det andra postuma porträttet. Avslutningsvis 



diskuteras slutsatserna och resultatet av undersökningen och därefter görs en kortfattad 

sammanfattning.    

3.1 Det postuma porträttets framväxt

1600-talets dödsbäddsporträtt minskade radikalt i omfattning i samband med införandet 

av överflödsförordningarna under 1660-talet. Detta var regleringar vilka skulle medföra 

ökad kontroll av högadelns överdrivna konsumtion av statussymboler, inköp som närmast 

hade försatt Sverige i ekonomisk kris.49 De postuma porträtt som ändå utfördes efter 1660 

fram till andra hälften av 1800-talet var främst målningar av avlinda kungligheter eller 

andra storheter, reproduktioner vilka var tänkta att visas i offentliga sammanhang. Man 

kan därmed påstå att bildtraditionen för en tid återgick till att vara ett högadligt fenomen. 

Under 1800-talet skedde dock en förändring; seden upptogs gradvis av en ny 

beställarkrets, av borgarna. Det ökade utbudet av illustrativa tekniker, vilka samtidigt 

blev alltmer lätthanterliga, bidrog till att fler upptäckte, utförde och tog del av 

konstformen. I förlängningen medförde det att spännvidden av beställare tilltog. Runt 

1840 var det främst populärt att använda sig av tekniker såsom teckning, målningar i 

akvarell eller olja, silhuett, litografier eller xylografier då man utförde porträtt.50 Efter 

fotografiets utveckling under andra hälften av 1800-talet utökades produktionen av både 

traditionella och postuma porträttet ytterligare och mediet kom snart att konkurerade ut 

alla andra framställningssätt av de här bildmotiven.51 

Varför dödsbäddsporträttet återaktualiserades som bildmotiv och fick ett nytt 

uppsving, kan bero på flera olika saker. Idéhistoriker Eva Åhrén Snickare skriver i sin 
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avhandling Döden, kroppen och moderniteten från 2002 att det är mycket möjligt att man 

i Sverige började fotografera sina avlidna anhöriga efter kung Oscar I:s död 1859, vars 

dödsbäddsporträtt förevigades via ett fotografi. Konungen blev därmed den förste 

kungligheten att avfotograferas postumt. Därigenom förenades en gammal sed med en ny 

teknik och resultatet visades upp för allmänheten. Därefter fortsatte fotografiet vara det 

mediet som föredrogs av kungahuset då man framställde den här typen av motiv.52 I 

samband med att framställningen av fotografier blev billigare, blev innovationen också 

tillgänglig för allt fler, och dödsbäddstraditionen kunde därmed utan svårighet återupptas 

av mindre belevade klasser.53  

Det faktum att fotografiet var en ny och revolutionerande företeelse kan också ha varit 

av betydelse för sedens spridning. Åhrén Snickare skriver att det postuma fotografiet 

mycket väl kan ha varit det första och enda fotografi som togs av den anhörige 

överhuvudtaget. Särskilt troligt kan detta ha varit då det kom till dödsbäddsporträtten av 

barn, men generellt sett ville de anhöriga säkert föreviga den bortgångne innan 

gravsättningen ägde rum, eftersom det faktiskt fanns möjlighet att göra det.54  

Porträttraditionen återuppstår alltså under 1800-talet och den etablerar sig snabbt. 

Åhrén Snickare beskriver hur hon har observerat olika typer av återkommande mönster 

då det kommer till 1800-talet framställning av dödsbäddsporträtten. Det fanns tidigt 

tydliga konventioner och riktlinjer vilka fotografen var tvungen att förhålla sig till då 

denne skulle ta den här typen av porträtt, något som enligt Åhrén Snickare tyder på att 

utveckling och utbredningen av genren måste ha skett mycket fort. I hennes avhandling 

omnämns sedan fyra standardsnitt; närbilder där den dödes ansikte ligger i fokus; 

bröstbilder, där den avlidne samt delar av omgivningen syns; helbilder där kistan är helt 
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synlig, vilket även utsmyckningen och ibland även människor som finns omkring den är; 

och slutligen översiktsbilder. Dessa är ofta tagna utomhus och både den döde och de 

anhöriga är avfotograferade tillsammans i en gruppbild. Då den sociala spännvidden var 

stor och människor från alla olika samhällsklasser avbildades kunde den avlidnes rang 

utläsas via interiören i det rum som denne hade blivit fotograferad i, men också om den 

döde porträtterades i sin säng eller i sin kista.55 Det förekom ofta att en högt stående 

person avbildades uppklädd på dödsbädden, traditionsenligt lit de parade, medan någon 

från ett lägre samhällsskikt avbildades något enklare i sin kista.56 I båda fallen låg fokus 

på den avlidnes ansikte, en metod som användes då man ville vara säker på att man 

förevigade minnet av dennes person. Detta framhölls ytterligare om den avbildade 

personen var ett barn. Ibland fotograferades de dessutom med öppna ögon och mun för 

att karaktärsdragen och känslan av intimitet skulle förstärkas.57      

3.2 Dödsbäddsporträtt från 1920-talets Bjurholm

 I Västerbottens museum arkiv finns ett brett utbud av fotografier från 1900-talets början 

och framåt, tagna av både etablerade och icke yrkesmässig utövande fotografer. Ett av 

dessa är en dödsbäddsbild fotograferad av Nancy Burström i Bjurholm någon gång 

mellan åren 1920-25 (Bild 4). Fotografiet är annars relativt anonymt då det varken finns 

några uppgifter om vem personen som porträtteras eller vem beställaren av fotografiet var 

.58 
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Den knappa information som finns om Nancy Burström liv har hämtats ur en artikel 

från tidningen Västerbotten nr 1 från 1982. Berättelsen om hennes historia har baserats på 

redaktör Bertil Ohlssons bevarade anteckningar, nerskrivna i februari 1962 under ett 

samtal med Burström själv.59 Om uppgifterna har bekräftats stämma eller inte, framgår 

inte av texten. Det är väsentligt att ha detta i åtanke.

Nancy Burström levde mellan åren 1890-1971. Hon flyttade 1905 som 15-åring till 

Umeå och började där arbeta som assistent åt Fru Hilda Burström på Lundmarks Atelier. 

Det var också där Nancy Burström lärde sig att hantera och framkalla fotografier. Idag 

återstår ett sjuttiotal av hennes bilder och samtliga av dessa går att finna i Västerbottens 

museums arkiv, där de har funnits sedan 1962.60 Detta var en inte helt ovanlig karriär 

bland de fotografer som var verksamma under 1900-talets början. Man arbetade till en 

början som assistent, lärde sig hantera mediet och skaffade därefter en egen yrkesmässig 

karriär inom området. Burström arbetade främst med privatpersoner och porträtt är därför 

vanligt förekommande som motiv i hennes fotografier.61

Det postuma porträtt som Burström tog någon gång på 1920-talet påminner till stor del 

om Hannibal Wrangels dödsbäddsporträtt från 1643-45, vilket är anledningen till att jag 

finner det så intressant. Perspektivet är dock lite annorlunda då det är fotograferat från 

sidan med barnets högra sida placerat närmast kameran. Enligt Åhrén Snickares indelning 

av de postuma porträttfotografiernas olika framställningar är detta alltså en helbild.62 

Huvudet och ansiktet är vänt mot betraktaren, och vi kan se att både ögonen och munnen 
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är stängda. Förutom vinkeln är likheten slående. Pojken skulle kunna tänkas vara i den 

ålder Hannibal Wrangel var i då han gick bort, det vill säga ett och ett halvt år, han ligger 

i en vit kista på spetsförsett lakan och bär ett vitt koltliknande plagg vilket, precis som 

Wrangels, är dekorerat vid ärmar och hals med brodd. I händerna ligger en 

blomsterbukett innehållande bland annat strutbräken och rosor. Eftersom perspektivet är 

annorlunda får man som betraktare en inblick i det rum där fotografiet har tagits. 

Tapeterna är mönstrade med blomstermotiv och mellan kistan och väggen har man 

placerat en palmliknande växt, möjligtvis en dracaena, vars blad hänger ner över pojkens 

kropp. Genom det valda perspektivet framgår det också att kistan är placerad på ett bord 

eller en piedestal.   

Något som skiljer 1800- och 1900-talets post mortem fotografi från 1600-talets 

dödsbäddsporträtt är avsaknaden av symbolisk betydelse i fotografierna. Istället är de mer 

eller mindre dokumentationer.63 Om vi återgår till Walters kategorisering av människans 

olika förhållningssätt till döendet kan vi förstå varför den symboliska betydelsen uteblir 

bättre. Walter beskriver att den andra kategorin i hans indelning är det moderna 

förhållningssättet till döden, en inställning som uppstår närmre modern tid. Det som 

utmärker den här uppfattningen är att döendet ofta sker långsamt genom insjuknanden i 

exempelvis cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Den förväntade livslängden är högre 

och bortgången sker också vanligtvis efter hög uppnådd ålder. Det är inte lika vanligt att 

bevittna döden och döendet som i det traditionella förhållningssättet, i regel sker istället 

dödsprocessen avskilt på ett sjukhus. Gud har inte längre auktoritet över den döendes 

sista tid och avslut, det har istället den medicinska expertisen. Denna praktiseras av 

läkaren, som ofta är man. Dessutom har dödens mening lösts upp något, åtminstone för 

sekulariserade grupper.64 Då Nancy Burströms fotografi togs var samhället på väg från ett 
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traditionellt förhållningssätt till ett mer modernt, vilket kan avspeglas i avsaknaden av 

symboliska objekt. Människan behövde inte längre bevisa sina dygder inför Gud för att få 

tillträde i himmelriket, eftersom världsåskådningen hade förändrats. Det kanske inte ens 

fanns ett liv efter detta.65

    Trots samhällets sekularisering är trosfrågan inte överspelad, varken idag eller då 

Nancy Burström tog sitt dödsbäddsfotografi. I hennes bild kan vi till och med se en del 

antydningar om att fotografiet skulle kunna innehålla symboliska inslag. Då pojkens kista 

är placerad på piedestal upphöjs hans kropp över normal marknivå, något som kan inge 

känslan av att pojken objektifieras. Han är placerad på sockel för att kunna beskådas, för 

att få en central plats i rummet. Pojkens upphöjdhet för honom också närmare himlen. 

Den palmliknande växten, vilken går att urskilja i bakgrunden, ger tillsammans med den 

blomstermönstrade tapeten också bilden en religiös underton. Kan det möjligen vara så 

att scenen till viss del var arrangerad för att påminna betraktaren om paradiset? I 

Kroppen, döden och moderniteten beskriver Åhrén Snickare ett fotografi med ett sådant 

symboliskt inslag. Fotografiet togs av Frans Gustaf Klemming i Stockholm 1905 och det 

finns bevarat på Stockholms stadsmuseum (Bild 5). Bilden föreställer en död liten pojke i 

sin kista tillsammans med en i bakgrunden placerad segelbåt. Åhrén Snickare skriver att 

fotografen var släkt med pojken och att bilden finns i flera varianter, både med och utan 

båt. Pojken är fotograferad från sidan, liggandes i sin kista vars båtlika formation 

förstärks av segelbåten. Var detta bara en favoritleksak, eller var det menat att man som 

betraktare skulle få associationer till den båt som förde de dödas själar över floden Styx, 

över till de dödas ö? Segelbåtens betydelse kan dessutom närmast ha nationalromantisk 

karaktär, med tanke på att fotografiet är taget i Sverige. Den svenska nationella 

identiteten har länge varit starkt förankrad med friluftsliv, natur och frisk luft, upplevelser 

som går att förankra med segelutflykter.66 Kan båtens betydelse därför varit mindre 

religiöst sammanbunden och istället symboliserat frihet? Kanske från livets alla måsten?  
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Förekomsten av symbolik i Klemmings fotografi kan ha fungerat som 1600-talets 

dödbäddsporträtt, där de symboliska objekten skulle försäkra om ett kommande liv efter 

detta, i ett försök att lugna en sörjande förälder. I så fall var kanske fallet detsamma i 

Burströms fotografi. Då Klemming var släkt med den porträtterade pojken i hans 

fotografi kan övertygelsen ha varit ännu mer väsentlig eftersom denne då hade en relation 

till den avlidne. Hur som helst tillför modellbåten en personlig prägel till bilden, då vi 

kan föreställa oss pojkens lek med denna.67  

Eftersom det inte finns någon information om vem pojken på Nancy Burströms 

fotografi är, kan vi inte veta vilket förhållande fotografen hade till pojken. Lika lite vilken 

samhällsklass han tillhörde. Istället får vi försöka avläsa det genom bildens innehåll. Vi 

kan exempelvis se att pojken avbildas liggandes i sin kista vilket tyder på att pojken är av 

något lägre klass. Dessutom är han iförd ett enklare plagg, möjligtvis en nattdräkt, vilket 

också visar på det.68 I Kroppen, döden och moderniteten beskriver Åhrén Snickare att det 

var vanligt förekommande att man placerade ut palmer och blomsterarrangemang då den 

döde skulle avporträtteras. Ju mer belevad den avlidne hade varit i livet, desto mer 

överdådig var utsmyckningen vid porträtteringen. Detta medförde ibland till och med att 

kistan och den avlidne hamnade i skymundan. Likt dödsbäddsporträttet av Hannibal 

Wrangel var denna pompösa dekoration ett uttryck för den avlidnes status och 

klasstillhörighet.69 Så är dock inte fallet i Burströms fotografi. Här hamnar pojken i 

förgrunden och är tydligt framställd med ansiktet vänt direkt mot betraktaren. Man skulle 
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kunna tänka sig att detta är resultatet av den kombination av konventioner som var 

brukliga för tiden och klassen, att det helt enkelt var såhär ett dödsbäddsporträtt av ett 

barn från en något enklare miljö kunde se ut. I så fall var växterna inte alls tänkta att vara 

av symbolisk betydelse, utan fungerade istället mer som dekoration. I vilket fall är 

pojkens blick stängd vilket utesluter kommunikation mellan den avbildade och 

betraktaren. Något som inbjuder till reflektion oberoende om fotografiet innehåller 

symboliska inslag eller inte. Kanske mer än vad 1600-talets dödbäddsporträtt gjorde, 

eftersom de var skildringar och avmålningar med stiliserade inslag. Fotografierna är 

tagna på en autentisk plats av en verklig person, något som enligt mig tillför bilderna 

ytterligare dramatik och mystik.  

3.3 Sammanfattning och slutsats 

Vad säger då det här kapitlet oss? Hade de postuma porträttfotografierna samma funktion 

som dess företrädare från 1600-talet? Samhällets utveckling hade medfört en förbättrad 

situation för den svenska invånaren då både de ekonomiska och medicinska 

förutsättningarna var ljusare än vad de någonsin hade varit tidigare. Döden var alltså inte 

närvarande på samma sätt längre. Dessutom hade samhället sekulariserats och det 

religiösa fundamentet hade inte heller samma betydelse. Trots det återaktualiseras 

bildmotivet. Varför? 

I undersökningen framkommer det att traditionen återuppstår under sent 1800-tal i 

samband med teknisk utveckling där fotografiets progress spelar stor roll. Allt fler nyttjar 

uppfinningen allt eftersom tillverkningspriset sjunker. Det postuma porträttfotografiet har 

fått fäste i Sverige tidigare då kungahuset förenade mediet och porträttraditionen efter 

Oscar I:s död år 1859. Undersökningen påvisar att detta medför en snabb återetablering 

av traditionen. Samtidigt som allt fler får möjligheten att praktisera seden, bidrar också 

nyfikenheten inför den fotografiska framställningen till dess spridning, och snart blir 

fotografiet ett klassöverskridande tillvägagångssätt och hjälpmedel då man ville bevara 

minnet av en avliden anhörig.    

Det framkommer också att de moderna dödsbäddsporträtten, i likhet med de 

äldreförlagorna, kan berätta vilken klasstillhörighet och status den avbildade har. Detta 

visualiseras genom blomsterarrangemang, dräktval och via dödbädden. Däremot skiljer 



sig fotografierna från 1600-talet dödsbäddsporträtt genom att de nyare ofta saknar 

symboliskt innehåll. I Nancy Burströms fotografi från 1920-talet kan vi avläsa den 

porträtterades status, men genom bildens karaktär kan vi också antyda ett symboliskt 

innehåll. Kanske är attributen i bilden endast till för dekoration, men det är också möjligt 

att ett religiöst innehåll är invävt i dessa, som en rest från den äldre traditionen. Om så är 

fallet är koderna inte längre lika uppenbara, men enligt mig bjuds man som betraktare in 

till existentiell reflektion i vilket fall genom bildens dokumentära karaktär. Det kan 

därmed bekräftas att bilderna bidrar till eftertanke, vare sig de är av religiöst innehåll 

eller inte.  

JÄMFÖRANDE DISKUSSIONER

Vad kan vi då dra för slutsatser om Hannibal Wrangels dödsbäddsporträtt och Nancy 

Burströms fotografi? Vad finns det egentligen för samband? Trots sin till en början 

påfallande likhet har jag efter min undersökning insett att bilderna skiljer sig åt på ett 

flertal punkter. Det finns förstås förbindelser. Exempelvis ligger båda bildernas fokus vid 

det avlidna barnets ansikte. Eftersom det var sista, och i fotografiets fall kanske också 

första, gången som barnet avbildades, lades stor vikt vid ansiktsdragen. För både 

föräldrarna och övriga anhöriga fungerade det postuma porträttet som ett fysiskt 

minnesföremål över det avlidna barnet. I de fotografiska dödsbäddsporträtten var 

framställningen av den dödes anletsdrag viktig då man ville förstärka minnesbilden av 

den döde ytterligare. I dödsbäddsporträtten från 1600-talet var det istället de 

förväntningar man hade haft på barnet då det var vid liv som skulle förtydligas. Detta 

gjordes via stiliserade skildringar av den unges ansikte, det avbildades helt enkelt med 

vuxna karaktärsdrag. Därmed kan det konstateras att man framhävande ansiktsdragen 

båda i 1600- och 1900-talets versioner av det postuma porträttet, men att det var av olika 

anledningar.

En annan likhet verken emellan var deras kodade innehåll. Båda rymde alltså 

inkorporerade sociala tecken, till för betraktaren att avläsa, vilka berättade om den 

avbildades sociala ställning. En manifestation som gick att avläsa via dräktval, interiör 

och placering av den avlidnes kropp. Dessa tecken var dock tydligare i Hannibal 



Wrangels dödsbäddsporträtt än i det postuma porträttet av pojken från Bjurholm. En 

målning vars rena existens var av status då dödsbäddsporträtten endast förekom inom 

högre samhällsklasser under 1600-talet. Förutom det visades pojkens rang mer tydligt via 

innehåll och komposition. Varför det var så hade med Wrangels adliga börd att göra. 

Konventionerna för avbildningar av personer inom ståndet var välutvecklade vilket i sin 

tur berodde på viljan att vidmakthålla dåtidens klassamhälle. I Nancy Burströms fotografi 

från 1920-talet är manifestationen inte lika påtaglig. Utgångsläget skiljdes då pojken inte 

var av lika hög klass som Wrangel, samt att segregeringen hade förminskats. Riktlinjerna 

för hur motivet skulle utformas var inte heller lika utstuderade då det inte längre fanns 

något behov att upprätthålla klasstrukturer inom samhället. Framför allt inte inom den 

borgliga familjen.  

En annan företeelse som gick att finna i de båda verken var antydan av symboliska 

inslag. Ännu en gång var dessa tecken tydligare i Wrangels dödsbäddsporträtt än vad de 

var i det postuma porträttfotografiet från 1920-talet. I det äldre porträttet kunde vi urskilja 

religiösa tecken via inkorporerade växtslag, inskrifter och symboler, medan detta endast 

framträdde vagt i det senare fotografiet. Om det finns någon symbolik eller inte i det 

sistnämnda porträttet har dessutom inte fastställts, utan har istället mer varit spekulationer 

från mitt håll. Kanske var det så att det religiösa uppenbarandet i den äldre målningen 

berodde på ett behov av en gudomlig existens. Århundradet för verkets uppkomst var ju 

en tid fylld av död och oroligheter. Kanske försvagades sedan trosuppfattningen då 

behovet av en religion faktiskt förminskades, något som sedan också medförde dess 

reducerade roll inom konsten. Med tanke på att porträtten av barn uppkom i samband 

med dess ökade behov i samhället under 1600-talet verkar tolkningen tänkbar. Att 

människan illustrerade det som var väsentligt och viktigt för henne i hennes vardag. 

Därmed kan vi också konstatera om bilderna gjordes av samma anledningar eller inte. Ett 

svar som både blir ja och nej. 

Ja, eftersom man i båda fallen använde sig av porträtten som ett hjälpmedel då man 

ville bevara minnet och bearbeta sorgen av en bortgången person. Nej, då deras 

inneboende natur var olika. De manifestationer som går att urskilja i det äldre porträttet 

uteblir i det modernare, då det inte längre fanns ett lika stort behov för vidmakthållandet 

av politiska och religiösa strukturer. Ändå finns det antydningar av dessa inslag kvar i 



fotografiet. Någonstans levde ändå behovet kvar. Dessutom kan det fotografiska 

framställningssättets slagkraft varit en anledning till de symboliska inslagens bortfall. 

Fotografiet kanske var tillräckligt talande i sig själv.           

Varför försvinner då dödbäddsporträttet igen? Varför kan detta bildmotiv anses vara 

aningen morbit då det tidigare var vanligt förekommande i var och varannans hem? Anna 

Banér skriver i Bilden av barnet att dödbäddsbilderna kan fungera som belägg för 

dåtidens mer naturliga förhållande till döden i jämförelse med vår tids relation till ämnet, 

där det närmast är tabubelagt.  Man målade av de avlidna anhöriga eftersom var en del av 

vardagen, döden fanns ständigt närvarande och blev därför naturligt ett motiv.70 En 

liknande slutsats går att se i en undersökning av Solfrid Söderlind. I den understryks 

tidigare forskning inom dödsbäddsporträttets tradition och Söderlind ser en 

återkommande tendens där man härleder det postuma porträttens popularitet med 

samhällen med hög barnadödlighet, plötsliga dödsfall och låg medelålder.71 Med detta i 

åtanke menar jag att motivet försvinner under modern tid eftersom det är då dessa 

företeelser minskar i utbredning i västvärlden, och att det också är därför de kan tyckas 

vara så intressanta, då de blir minnen från en svunnen tid.

5. SAMMANFATTNING

Avhandlingen Bilder från dödsbädden – en kontextualisering och funktionsstudie av två 

postuma barnporträtt har behandlat dödsbäddsporträttets tradition med utgångspunkt vid 

två exempel från två olika århundraden. Uppsatsens frågeställningar var varför man 

utförde porträtt av avlidna personer, om man kunde härleda förekomsten av motivet till 

någon kulturell eller religiös företeelse och om svaren på frågorna var desamma för de 

båda utvalda verken. För att få svar på frågeställningarna utforskades verken genom 

bildanalyser med ikonografisk och semiotisk grund samt via deras historiska kontext. 

Uppsatsen delades upp i två delar. 
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I första delen behandlades ett dödsbäddsporträtt över Hannibal Wrangel från 1643-45. 

Målningen analyserades, kontextualiserades och jämfördes med två andra verk från 

samma tid. Tidsperioden för målningens uppkomst placerades också in i det traditionella 

förhållningssättet enligt Tony Walkers indelning av människans inställning till döden och 

döendet.72 Därefter framkom det genom undersökningen att porträttet hade fungerat som 

ett minnesmonument över en älskad son, där hans dygder, klasstillhörighet och 

idealiserande egenskaper hade synliggjorts genom symboliska objekt och tillhörande 

inskrift.  Målningens stiliserade framtoning gav enligt mig tavlan en objektiv karaktär, 

något som i mitt tycke medförde att den skulle kunna fungera som minnesmärke över alla 

de barn som dog under stormaktstidens Sverige.  

I den andra delen behandlades 1800- talets samt början av 1900-talets bruk av postuma 

porträtt. En tidsperiod som gick att placera in i det moderna förhållningssättet till döden 

enligt Tony Walkers identifiering och indelning av olika inställningar till ämnet.73 

Utgångspunkten var ett fotografi av en pojke på sin dödsbädd, vilket togs av Nancy 

Burström någon gång mellan åren 1920-25 i Bjurholm. Även det här fotografiet 

analyserades, kontextualiserades och jämfördes med ett liknande fotografi från samma 

tid. Undersökningen visade att det postuma porträttets funktion var att bevara minnet av 

den döde, vilket gjordes genom att man utnyttjade en för tiden nyetablerad teknik. Det 

framkom också att de moderna dödsbäddsbilderna innehöll uttryck för klasstillhörighet 

samt symboliska inslag, men det senare var av raritet. 

Jag ansåg att fotografierna rymde dokumentär slagkraft vare sig de innehöll symbolik 

eller inte. Att upplevelsen av den bortgångne kändes väldigt intim då denne hade fångats 

på ett fotografi.

Undersökningen visade att bilderna gjordes som ett minnesmonument över den 

borgångne, samt som hjälpmedel för en anhörig då denne ville bearbeta sin sorg. 

Dödsbäddsporträtten från 1600-talet fungerade också som försäkringar om den dödes 
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dygder, vilket skulle ge denne tillträde till det nästkommande livet. Därtill var de också 

tänkte att fungera som föredömen för de efterlevande. 

I de båda exemplaren var de avbildade tidigt avlidna pojkar, vilket hade betydelse för 

porträttens framställning. I verken förtydligades barnets ansiktsdrag mer än vad som 

gjordes i liknande porträtt av äldre personer, i ett försök att bevara minnet av det avlidna 

barnet bättre. I 1600-talens dödsbäddsporträtt visualiserades även de förhoppningar 

föräldrarna hade haft på sitt barn före dess bortgång via ansiktsdragen, vilket också var 

unikt för de postuma barnporträttens utformning. Barnets utseende antog vuxna 

karaktärsdrag, då förväntningarna hade legat på barnets framtida prestationer. 

Då det postuma porträttet återaktualiserades under sent 1800-tal var det mycket på 

grund av att man för första gången på ett enkelt och billigt sätt kunde framkalla porträtt 

via fotografisk teknik. Ett nytt medie som gjorde bevarandet av minnet över den döde 

anhöriges person tillgängligt för alla.

Svaren på frågorna var alltså inte desamma för båda bilderna.  
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