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INLEDNING 

 

 

Inte helt grundlöst genomsyrades den visuella kulturen i Sverige på sextonhundratalet 

av religiösa och historiska inslag. Den svenska samhällsideologin präglades fortfarande 

av Martin Luthers politiska omvälvande som på 1520-talet, i uppror mot kyrkan, 

inledde reformationen och lämnade den kristna europeiska trosföreställningen i 

uppdelning. Sverige allierades med protestantismen medan Italien och Rom bibehöll 

den katolska regimen.1 Manifestationen gav upphov till nya eller förändrade religiösa 

bestämmelser samt ett förändrat bildspråk inom den svenska kyrkomiljön, vilket 

präglade samtidens visuella motiv och uttryck samt den allmänna uppfattningen om 

bildens intermediära funktion.     

 

Under sextonhundratalets senare hälft föreföll omfattande studieresor runt om i Europa, 

en så kallad grand tour, vara viktig för den svenska konstnärens utbildning och 

framgång. Konstverk köptes, såldes, blev till krigsbyte eller skänktes som gåvor. 

Triviala utbyten och långa konstnärsresor bidrog till att estetiska trender och ideal i 

konsten snabbt spreds mellan olika nationer.2 Den tysk-svenske konstnären David 

Klöcker Ehrenstrahl var den som företrädelsevis representerade det allmänna 

konstnärsklimatet i Sverige, och kom genom sin anställning vid det svenska hovet att 

utföra en resa som bar söderut. 3 Över en tvåårsperiod i Rom studerade Ehrenstrahl det 

romersk-italienska formspråket i måleri och arkitektur, som med sin stilmässiga 

definition gör sig påmind om barockens gränsöverskridande och teatrala uttryck.  

 

I Stockholm hänger monumentalmålningen Yttersta domen som år 1697 färdigställdes 

av David Klöcker Ehrenstrahl. Målningen var ämnad för slottet Tre kronor och 

Slottskyrkan, men som samma år brann ned. Till Ehrenstrahls favör lyckades målningen 

skäras ned och räddas från eldsvådan. Yttersta domen blev därefter en del av Storkyrkan 

i Gamla stan, där den fortfarande pryder en av kyrkorummets norra väggar.4 Målningen 

återger det bibliska motivet yttersta domen, där den tronande Jesus separerar gott från 

ont då tiden upphör. Inom ramen av den 10,7 meter höga och 7,4 meter breda 

monumentalmålningen har Ehrenstrahl målat ett hundratal gestalter och skepnader.5 Ur 

sin empiri föreföll motivet vara vanligt förekommande inom den katolska kyrkomiljön 

och södra Europa, men förekom undantagsvis eller inte alls i den lutherska kyrkan i 

                                                 
1 Brander Jonsson, Hedvig, “Vasatiden”, Konst och Visuell kultur i Sverige före 1809, red. Lena 

Johannesson, Lund, 2007, s. 139. 
2 Snickare, Mårten, ”Stormaktstiden”, Konst och Visuell kultur i Sverige före 1809, red. Lena 

Johannesson, Lund, 2007, s. 229-234. 
3 Sjöblom, Axel, David Klöcker Ehrenstrahl, Malmö, Allhems förl., 1947, s. 20-23 och s. 67. 
4 Sjöblom, 1947, s. 79-167.  
5 Sjöblom, 1947, s. 64.  
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norr. Det tudelade perspektivet på det teologiska i konsten gör sig till synes på olika 

sätt, men på vilket sätt och varför?   

 

Syfte  

 

Uppsatsens övergripande syfte är att studera Ehrenstrahls monumentalmålning Yttersta 

domen ur ett ikonologiskt perspektiv samt att jämföra konstverket med representationer 

sprungna ur det romerskkatolska formspråket. Genom att jämföra Ehrenstrahls 

representation av Yttersta domen med Michelangelos målning med samma motiv och 

Pietro da Cortonas plafondmålning Providentia divina i Palazzo Barberini, ämnar 

uppsatsen att redogöra för samt analysera verkets bildmotiv och stilmässiga uttryck med 

betoning på hur italienska influenser formuleras i målningen. Ett vidare syfte är att 

analysera konstverkets kontextuella betydelse och allmänna uppfattning, samt på vilket 

sätt det katolska formspråket förändras när det hamnar i en protestantisk miljö.  

 

 

Frågeställningar 
 

• På vilket sätt använde Ehrenstrahl italienska förlagor i skapandet av Yttersta 

Domen? 

• Hur manifesteras det katolska formspråket i Yttersta domen av Ehrenstrahl?  

• På vilket sätt reflekterar konstverkets motiv sin samtid och den karolinska 

perioden?  

 

 

Material 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har empiriskt bildmaterial vidtagits, det vill 

säga den fysiska målningen Yttersta Domen i Storkyrkan, vilken även är uppsatsens 

primärkälla. Vidare kommer målningen att ställas i förhållande till de potentiella 

influenser som Ehrenstrahl skall ha inspirerats av, Michelangelos Yttersta Dom i 

sixtinska kapellet samt Pietro da Cortonas takmålning Providentia Divina i Palazzo 

Barberini, Rom.6 Genom ett besök till varje angiven plats undersöks samtligt material i 

sin specifika kontext för att på bästa sätt uppskatta storlek, form och uttryck. Därefter 

kommer konstverken och motiven att granskas via remedieringar. Genom 

Riksantikvarieämbetet i Stockholm har uppsatsen tagit del av ett fotografi och sålunda 

en fullständig bildkopia av Ehrenstrahls Yttersta domen. Genom fotografiets digitala 

tillgänglighet kan en närstudie i fas med det ikonografiska momentet genomföras i 

                                                 
6 Sjöblom, 1947, s. 23. 
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detalj. På samma sätt kommer tryckt- samt digitaliserat material bidra till närstudier av 

Michelangelos Ytterst dom och Pietro da Cortonas Providentia Divina.   

 

Vidare är det konstvetenskapliga arkiv så som Kungliga Biblioteket, Stadsarkivet samt 

Slottsarkivet som står till uppsatsens förfogande gällande empirisk tillgång av 

anteckningar, brev, inventarier samt skissböcker och illustrationer. Det tryckta och 

otryckta materialet redovisas i litteraturförteckningen efter avslutad analysdel.     

 

Avgränsningar 

 

David Klöcker Ehrenstrahl skapade under sin tid som konstnär, främst på uppdrag av 

hovet, hundratals målningar med varierade syften, däribland ofta kungaporträtt och 

djurmotiv. I min uppsats har jag valt ut ett specifikt studieobjekt som i sitt motiv och 

storlek skiljer sig avsevärt från den tidigare sortens målningar. Ehrenstrahl skapade ett 

fåtal monumentalmålningar, ej att förväxla med de takplafonder eller frescomålningar 

han även utförde, i överensstämmande storlek (där Yttersta domen tros vara den absolut 

största). I Storkyrkan hänger ytterligare en av de kolossalmålningar av Ehrenstrahl som 

kan mätas med Yttersta domen. Oljeduken föreställer Korsfästelsen, har varit ett 

betydligt vanligare motiv i svensk konsthistoria. Jag kommer i följande studie inte att 

beröra Korsfästelsen, för att istället centrera studien på Yttersta domen.  

 

I analysen kommer Yttersta domen att jämföras med två olika objekt som skapades på 

1530-talet respektive 1630-talet. Michelangelos Yttersta dom samt Pietro da Cortonas 

Providentia Divina. Uppsatsens analys av de båda målningarna kommer att begränsas 

och därmed att endast kortfattat redogöra för motiv, komposition och formspråk. Då 

Ehrenstrahls Yttersta domen stod klar i slutet av 1690-talet omfattar studiens analys ett 

tidsspann på cirka 170 år. Uppsatsen kommer inte att jämföra material som tillkommit 

efter Ehrenstrahls tid.  

  

Vidare kommer uppsatsen att kortfattat redogöra för Ehrenstrahls liv och bakgrund. 

Uppsatsen ämnar alltså inte ta sig an en biografisk undersökning av konstnären, utan 

fokuserar på Yttersta domens tillkomst, samt hur och varför den skapades.  

  

Teori 

 

Uppsatsen tillämpar ikonologisk teori grundat på Michael Baxandall’s teoribildning i 

Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures. Baxandall utgår från 

ett konsthistoriskt perspektiv, där den betydande delen innebär att primärkällan ställs 

inför en tolkning mellan bild och dess kontextuella förhållande. Men ikonologisk teori 

kan oundvikligen nämnas utan att beröra Erwin Panofsky’s analysmodell om 
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ikonografi/ikonologi: källan till ikonologisk teoribildning. Om ikonografisk analys i sin 

enklaste bemärkelse innebär att identifiera konstverkets motiv och bild, försöker 

ikonologisk analys snarare att förklara hur och varför en sådan bild uppstod i relation 

till sin bredare kulturella bakgrund.7     

 

Med uppfattning om Panofsky´s modell och tillvägagångsätt tar uppsatsens teori stöd i 

Baxandall’s mer koncentrerade form av kontextuell analys. Det enklast möjliga vore att 

redogöra för verkets olika delar och mening, hur det i sin tur påverkar betraktaren samt 

att placera det i en historisk miljö. Men att enbart beskriva ett konstverk och sedermera 

tilldela det en geografisk position och tidsperiod tillför inte mer av förståelsen om hur 

och varför det uppstod. För att förstå konstverket behöver vi även förstå vilka sociala 

och kulturella möjligheter som var möjliga vid framställningen av verket. I Patterns of 

Intention: On the Historical Explanation of Pictures uppdagar Baxandall en 

tolkningstradition som baseras just på de kontextuellt betingade förutsättningar 

konstverket tillskrevs i tiden. Författaren belyser hur den historiska kontextens många 

delar tillåts bygga upp till en helhetsförståelse, ett uppmärksammande av bandet mellan 

enskilda och generella fakta.8 Utbytet mellan verk och betraktare existerar i ett 

världsligt och större sammanhang, där andra bilder, minnen eller ting från den naturliga 

världen bidrar till förståelsen av konstverket. Individen då såg annorlunda på konsten än 

hur vi ser på den idag.9 Det vill säga att konstverket existerar som en del av det 

historiska sammanhanget och att den visuella blicken i stor grad påverkas av objektets 

omständigheter.  

 

Baxandall lägger fram ett viktigt problem som ifrågasätter hur vi med största 

sanningshalt kan tolka den tidigmoderna konsten. Det vill säga, hur vi kan bedöma 

förhållandet mellan objektets avsikt och den faktiska sanningen.10 Lösningen på 

problemet påverkas i högsta grad av vad aktören har för material till sitt förfogande 

samt hur hen väljer att använda materialet i tolkningen. Legitimiteten av analysen styrks 

alltså sedan av att aktören, bland annat i sitt urval av relevant historisk kontext, 

undviker anakronismer eller att hen oreflekterat placerar objektet i en passande genre.11  

 

Med stöd i Baxandalls teori kommer uppsatsen att på samma sätt behandla Yttersta 

domen av David Klöcker Ehrenstrahl. Uppsatsen ämnar att noga reflektera över 

vedertaget källmaterial samt relevans för det kontextuella förhållandet mellan objekt 

                                                 
7 D’Alleva, Anne, Methods & Theories of Art History, Second edition, London, 2012, s. 19. 
8 Baxandall, Michael, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, Yale 

University, 1985, s. 35.  
9 Baxandall, 1985, s. 41-42. 
10 Baxandall, 1985, s. 116. 
11 Baxandall, 1985, s. 120. 
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och samtid. Den ikonologiska teorin kan således bidra till en pålitlig uppfattning om hur 

och varför konstverket blev till.    

 

Metod  

 

I följande uppsats tillämpas komparativ analys som metod. Ehrenstrahls målning 

Yttersta domen ställs i jämförelse med Michelangelos Yttersta Dom i Sixtinska kapellet 

samt Pietro da Cortonas takmålning i Palazzo Barberini. Genom att använda komparativ 

analys som metod kan visuella iakttagelser potentiellt låta synliggöra för hur det 

romerskkatolska formspråket tar form när det tillämpats i protestantisk kyrkomiljö. 

Metoden kan även komma att bidra till ett urskiljande av karaktäristik och särdrag i 

gängse målningar, för att således betona eventuella likheter och skillnader samt att 

förbättra kunskapsläget om Ehrenstrahls målning. 

 

Tidigare forskning 

 

I Karolinska Bildidéer (1977) behandlar Allan Ellenius de traditionella ikonologiska 

bildidéer vilka David Klöcker Ehrenstrahl skall ha tagit in och tillämpat i konstverken 

vid bland annat Slottskyrkan i det tidigare Tre kronor och därefter Storkyrkan. Den 

tidigare forskning som författaren berör ligger till grund för en viktig del av min 

uppsats, det vill säga området som innefattar den ikonologiska tolkning och analys av 

de interna element som förekommer i målningen. Ellenius studier ger även stöd åt de 

stilistiska drag som är typiska i många av Ehrenstrahls målningar. Således kan 

författarens studie potentiellt understödja den formalkritiska blicken på Yttersta Domen 

av Ehrenstrahl avseende formspråk, före och efter resan till Rom. I Karolinska bildidéer 

pekar även Ellenius ut Michelangelo som en källa för inspiration samt Pietro da Cortona 

som Ehrenstrahl ska ha gjort stilmässig parafras på, med i många fall slående liknelser. I 

komparation med Michelangelo och Cortona analyseras den specifika målningen 

Yttersta domen av Ehrenstrahl. Studieobjekt i sig tycks Ellenius aldrig nämna, varpå 

forskningsläget här lämnar ett än mindre utforskat område som ger mig möjligheten att 

öppna upp och bredda fältet för analys.  

 

I en biografisk studie om Ehrenstrahl från 1947, skriver Axel Sjöblom om konstnärens 

liv, resor och bedrifter - från tidig barndom till död. Den tidigare omnämnda Ellenius 

refererar frekvent till Sjöblom, vilket gett upphov till att följande uppsats även tagit del 

av forskningen och sorterat ut delar av materialet som bidragit med relevant 

information. Sjöblom berör, likt Ellenius, Ehrenstrahls italienska inflytanden samt 

ikonografiska överenstämmelser. Det finns dock en kritisk blick på hitintills berörda 

författares språkval, då de i motsvarande studier ofta är subjektiva. Värdeladdade ord 

huruvida konsten är bra eller dålig förekommer närmast inför samtliga rubricerade 

konstverk, samt att obefintliga källor till flertalet åsyftningar landar i lösa hypoteser. 
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Trots iakttagelsen anses författarnas forskning fortfarande bidra till en genuin bild av 

Ehrenstrahls bedrifter. Därför finns det även i uppsatsen ett urval bland motsvarande 

källor, baserat på trovärdigheten i det material som Ellenius och Sjöblom lägger fram, 

för att således öka uppsatsens akademiska pålitlighet.     

 

I en tredje studie skriven av Lars Olof Larsson från 1992 analyseras Ehrenstrahls resa 

till Italien och uppehåll i Rom, bland annat via den brevkorrespondens som försiggick 

mellan Ehrenstrahl och Erik Dahlberg men också genom vedertaget skissmaterial som 

de båda romfararna åstadkom vid tiden. Larsson återger breven och inventarierna i 

transkriberat format vilket gör att analysen blir en tillförlitlig källa för uppsatsen.  

 

Disposition 

 

Uppsatsens disposition är utarbetat efter tre huvudkapitel samt ett fjärde kapitel som 

består av en slutdiskussion. I det första kapitlet formulerar jag en historisk kontext som 

inledningsvis redovisar hur vi på ett sätt att kan förstå den svenska trosföreställningen 

samt vidskepliga föreställningar under den karolinska eran. Därefter redogör jag för 

kyrkans inflytande vid tiden, samt relationen mellan bilden som medium och samhället. 

Kapitlet avslutas med en granskning av Slottskyrkans uppkomst och miljö. I det andra 

kapitlet är det istället konstnären bakom uppsatsens primära källa, Yttersta domen, som 

presenteras. Kapitlet handlar om David Klöcker Ehrenstrahl och hans relation till 

Sverige. Här analyserar jag Ehrenstrahls resa till Rom samt för de källor som 

konstnären ska ha blivit bekant med under resan, och sålunda hämtat inspiration av. 

Kapitlet avslutas med två separata redogörelser av de potentiella verken som har agerat 

förebild i skapandet av Yttersta domen, det vill säga Michelangelos altarmålning i 

Sixtinska kapellet samt Pietro da Cortonas takplafond i Palazzo Barberini.  I det tredje 

kapitlet presenterar jag Ehrenstrahls Yttersta domen som målning. Först och främst är 

det monumentalmålningens uppbyggnad, själva kompositionen, som jag riktar 

uppmärksamheten på. Därefter introducerar jag läsaren för målningens bibliska motiv 

samt redogör för ett möjligt inflytande som motivet kan ha haft under den karolinska 

eran. Kapitlet avslutas med att jag analyserar de stil och formspråk som Ehrenstrahl 

tillämpat i skapandet av målningen. Slutligen sammanfattas resultaten av uppsatsens tre 

kapitel i en avslutande diskussion. 
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ANALYS 

 

Den karolinska tiden 

 

Den karolinska tiden innebar främst arbete inom jordbruk för den svenske proletären. 

Vardagslivet ansågs vara stabilt, med trygga sociala förhållanden och låg arbetslöshet.12 

Men den svenska kyrkan omfattade även hela det svenska folket,13 och medförde en 

stark förbindelse till den religiösa tron. Följande kapitel redogör inledningsvis för de 

trosföreställningar och vidskepelser som spred sig bland det karolinska folket samt för 

kyrkans inflytande, med Slottskyrkan exemplifierad. 

 

Svenska trosföreställningar och vidskepelser 

 

Att gå till kyrkan på sextonhundratalet var för den svenske medborgaren inte ett aktivt 

val utan en förpliktelse, med uppfattning om det litterära näringslivet som en 

allmängiltig företeelse. Tron och gudstjänsten i Sverige bottnade i det luthersk-ortodoxa 

synsättet, med ett prästerskap vars befogenheter ökade allteftersom. I praktiken innebar 

den lutherska ortodoxin främst ett motstånd gentemot den romerskkatolska 

motreformationen.  

 

Var gällande kyrkliga praktiker var nattvarden den tillämpade akt som ansågs beröra det 

kroppsliga likväl som själsliga hos människan, som under karolinsk tid inte längre var 

en frivillig angelägenhet utan snarare en trivial akt. Den svenska psalmboken som 

utkom år 1695 kännetecknades främst av att människor skulle leva i samlevnad. Högst 

influerade av det kontinentala och barocka manéret, föreföll den svenska psalmboken 

emellertid komma med likartade motsägelser och filologiska paradoxer. 

Bevekelsegrunderna som framhävdes var fotade i fascinationen av bland annat Jesus 

lidande hämtat ur det nya testamentet och Psaltaren som tillhörde de gamla 

testamentliga böckerna.14  

 

Likaså var framfarandet av häxprocesser, djävulstro och trollkonster något som under 

karolinsk tid i Sverige fick en övergripande påverkan på samhället. Det var under denna 

tid som satans påtagliga existens bland de svenska landsbygderna tog form och 

                                                 
12 Granlund, John, ”Karolinsk vardag” Den svenska historien, 5, Karolinska tiden, 1654-1718, 

Stockholm, 1967, s. 110. 
13 Normann, Carl-E, ”Prästerskapet och det karolinska enväldet: Studier över det svenska 

prästerskapets statsuppfattning under stormaktstidens slutskede” Samlingar och studier till 
Svenska kyrkans historia, Stockholm, 1948, s. 6.  
14 Andrén, Åke, ”Karolinsk fromhet och kungligt envälde” Den svenska historien, 5, Karolinska 

tiden, 1654-1718, Stockholm, 1967, s. 158-159. 
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föreställningen om häxor fann sin plats bland befolkningen. Bland de svenska 

medborgarna, i en osäker och jäktad miljö, spred sig vidskepelsen och tron på 

övernaturliga väsen genom böcker och predikan och som inte helt obefogat gav upphov 

till fasa och rådvillhet.15 

  

Häxan var Guds och mänsklighetens fiende som avfallit från den kristna 

tron för att i pakt med Djävulen fira vanvettiga orgier, skymfa allt heligt och 

bringa medmänniskor i olycka. 16   

 

De som drabbades av föreställningen om ockulta ting var framförallt äldre kvinnor, som 

antogs vara de som utförde häxkonster och som i sitt öde lät brännas på bål. I 

kopparstick från samma tid skildrades den typen av konsekvenser som stod den 

drabbade till förfogande. Ur bilderna skildrades även det absurda och det fördolda i 

samhället. Den väldiga framfarten angående tron på det ockulta ledde till att kyrkorna 

vidtog åtgärder: genom vädjanden, gudstjänster och predikan skulle rättvisan tillslut 

segra.17  

 

Ur den luthersk-evangeliska synen gjorde sig även tron på änglar påtaglig och var 

vanligt förekommande under den karolinska tiden. Medan helgonbilder helt förnekades 

i kyrkorummen, förekom änglar som Guds medhjälpare och var aktörer sända att stoppa 

djävulen.18       

 

Kyrkan och bildsamhället 

 

In på femtonhundra talets början var kyrkans ekonomiska tillgångar i Sverige av stor 

betydelse för samhällsbefolkningen. De förmögenheter som föreskrevs kyrkan under 

senmedeltiden motiverade massbyggen av kyrkobyggnader samt att kyrkorummen 

upprustades och sanktionerades med rikt dekorerade väggar och nya utsmyckningar. 

Bilden av kyrkan som helig plats vilade på katolska grundregler fram till att den år 1527 

kom att radikalt förändras. I och med Martin Luthers omorganisation av kyrkans 

principer, det vill säga reformationen, stoppades det tidigare arbetet med att berika 

kyrkomiljöernas rum och karaktär. Även kyrkobyggandet kom tillslut att upphöra helt.  

 

                                                 
15 Granlund, 1967, s. 112. 
16 Lindroth, Sten, ”De stora häxprocesserna”, Den svenska historien, 5, Karolinska tiden, 1654-

1718, Stockholm, 1967, s. 162. 
17 Lindroth, 1967, s. 162-164. 
18 Ångström Grandien, Inga Lena, ”Det kyrkliga måleriet”, Signums svenska konsthistoria: 

Barockens konst, Lund, 1997, s. 430. 
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En förändrad syn ledde till att donationer och dyra föremål ansågs vara fel, och att 

människan genom gåvor inte kunde vinna Guds förskoning. Trots att det konstnärliga 

arvet i Sverige till största mån bevarades (medan andra delar av Europas nationer 

drabbades av en omfattande ikonoklasm) kom all sorts utsmyckningar av värde att 

beslagtas. Reformationsårhundradets bildkult avråddes, men godtogs om avsikten var 

att föra vidare det kristna budskapet eller hanteras i utbildningssyften.19 Det var först 

omkring Vasatidens definitiva slut år 1654, som i sin tur ersätts av den så kallade 

Stormaktstiden, som behovet av en annan bildkultur tog form.20 Det bildspråk som 

visualiserades i kyrkorummet under sextonhundratalets andra hälft visade sig vara ett 

betydelsefullt sätt att förmedla nationalpatriotiska budskap till nästkommande 

generationer och betraktare.21  

 

Genom de nya idéer och angreppssätt som uppdagades via internationella verksamheter, 

kom den unga svenska stormakten att bli tidens ambassadör för att återupprätta den 

Svenska kyrkans nybyggnationer och bildproduktioner.22 Om kyrkorummet tidigare 

uppfattades som en plats för gudstjänst och firande, präglades det under karolinsk tid 

istället som ett åt gud helgat rum, där invigningen försatte platsen med det helgonlika 

avtrycket och den teokratiska livsåskådningen framhävdes.23 Vad gällde Sverige som 

nation fanns det ett stort behov av att sätta landet på kartan. Genom den reformerade 

politiska situationen behövde Sverige, till skillnad från andra stormakter i Europa, 

skrivas in som en del av historien. Därför blev bilden en politisk symbol som förekom 

med övertygande bilder om nationens landskap, kultur och byggnader, som dock 

landade i en något romantiserad och mytologisk totalbild.24 

 

Gamla Slottskyrkan  

 

År 1692 framför hovarkitekten Nicodemus Tessin den yngre nya planer för Slottskyrkan 

vid slottet Tre Kronor. Kyrkorummet skulle genomgå en fullständig renovering där 

”Det gällde att ge den fason, att omskapa den, att ge den drag av italiensk barock.”25  

 

                                                 
19 Brander Jonsson, 2007, s. 164-165. 
20 Snickare, 2007, s. 201. 
21 Ellenius, Allan, Baroque dreams: art and vision in Sweden in the era of greatness, Uppsala, 

2003, preface.   
22 Cornell, Henrik, ”Stormaktstidens kyrkobyggnadskonst” Den svenska historien, 5, Karolinska 

tiden, 1654-1718, Stockholm, 1967, s. 106. 
23 Andrén, 1967, s. 159. 
24 Ellenius, 2003, s. 9-11. 
25 Josephson, Ragnar, ”Barockpalats i medeltidsborg”, Stockholms Slotts historia, Andra bandet, 

Det Tessinska slottet, red. Martin Olsson, P A Nordstedts & Söner, Stockholm, 1940, s. 30. 
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Den gamla inredningen och estetiken i kyrkan var inte längre aktuell och konstruktionen 

för svag, varpå Tessin krävde en omfattande förändring. Den nya inrättningen skulle 

överensstämma med de moderna utländska palatsen, som enligt Tessin gällde allt vad 

den italienska femtonhundratalskulturen innebar. Giganter som Michelangelo, Bernini 

och Bramante var av förebild när Tessin ritade på den nya kyrkomiljön,26 men med en 

väsensskild blick av det kristnas tudelade visioner. Till skillnad från den katolska 

gudstjänsten, baserades de protestantiska kyrkomötena på predikan. Det var därför 

viktigt för Tessin att det svensklutherska kyrkorummet skulle utformas därefter, och 

publiken således skulle delges god sikt och hörförståelse vid sammanträdena. 

Utförandet resulterade i att salen fick en uppfattning som var lik den barocka stilen, men 

i mindre dimensioner.27  

 

Längst fram i den avlånga kyrksalen lät Tessin anpassa ett två och en halv våningar högt 

kor i enlighet med det tidigare nordöstra borgtornet, varpå det var där som Ehrenstrahls 

två monumentalmålningar Yttersta domen och Kristi korsfästelse kom att inrättas. 

Konstverken var beställda enbart för slottskyrkan och införlivades med väggarnas 

utsmyckningar och dekorationer. Av två kopparstick, det ena utformat av Willem 

Swidde och det andra av Johannes van den Aveelen för Suecia antiqua et hodierna28 

förstår vi att Ehrenstrahls två monumentalmålningar uppfördes på vardera sida om 

koret. Kristi korsfästelse som stod klar år 1695 till vänster, och Yttersta domen som stod 

klar år 1696 till höger, i anslutning till sakristian dörröppning.29 Omkring årsskiftet 

1697 var restaureringen av Slottskyrkan vid slottet Tre Kronor fullbordad, men 

kyrksalen kom redan att i Maj samma år att förstöras i den gränslösa eldsvåda som 

tillslut ödelade det kungliga residenset.30 De båda målningarna skars ned från väggarna 

och lyckades därmed skonas från de förödande konsekvenser som den okontrollerade 

branden förde med sig. Verken fann därefter sin plats i Storkyrkan i Stockholm, ett 

stenkast från det tidigare slottet, och likaså platsen där de hänger än idag.31     

 

 

 

 

                                                 
26 Josephson, 1940, s. 53. 
27 Josephson, 1940, s. 51. 
28 Suecia antiqua et hodierna, eller Suecian som det även kallas, är ett planschverk innehållandes 

353 stycken kopparstick förställande svenska landskap, slott och kyrkor. Vid skapandet fanns 

det ett behov av att sätta Sverige på kartan och synliggöra det svenska välståndet i Europa. 

Genom bilddokumentation, vilket blev ett av Erik Dahlbergs livsuppdrag, skulle kopparsticken 

övertyga omvärlden om den svenska nationens storhet. http://www.kb.se/samlingarna/Kartor-

bilder/Suecia-antiqua/historien-om-sucecia/, 2017-05-16 kl. 17.56. 
29 Josephson, 1940, s. 52-54. 
30 Josephson, 1940,  s. 52 och s. 57. 
31 Sjöblom, 1947, s. 66. 

http://www.kb.se/samlingarna/Kartor-bilder/Suecia-antiqua/historien-om-sucecia/
http://www.kb.se/samlingarna/Kartor-bilder/Suecia-antiqua/historien-om-sucecia/
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David Klöcker Ehrenstrahl  

 

Oavsett om det var djurmotiv, porträtt eller allegoriska bilder bemästrade David Klöcker 

Ehrenstrahl det mesta inom måleri. Under sin tid var han en konstnär som med bred 

erfarenhet och mångsidighet behärskande majoriteten olika stilar och uttryck.32 Som 

hovkonstnär inom måleri ansågs Ehrenstrahl vara den svenska konstens företrädare och 

betroddes med en viktig tjänst vid det kungliga residenset.33 Följande kapitel belyser 

Ehrenstrahls konstnärliga bakgrund och resor, samt för två av de konstverk som 

potentiellt hade inflytande i skapandet av Yttersta domen.   

 

 

Ehrenstrahl - i Sverige och Italien 

 

Den unge David Klöcker (1628-1698), senare adlad Ehrenstrahl, 34 var inte sen med att 

använda ritstiftet eller skisstekniken som sitt främsta verktyg. Född i Hamburg med 

förebilder som Rembrandt och Frans Hals, kom den tyskfödde konstnären att ockupera 

hela den karolinska eran med sitt konstnärliga utövande.35 De två holländska 

konstnärerna var till en början kanske den inspiration som låg Ehrenstrahl allra närmast, 

varpå det var till Holland han år 1648 kom att söka sig utbildning i två år. Ehrenstrahl 

utvecklade en skicklighet som vilade på nationens traditionella bildidéer, där den 

tekniska stilfullheten och uttrycket stämde överens med dem samtida normerna.36 Ett 

beställarporträtt av Carl Gustav Wrangel, föreställande de Wrangelska barnen från år 

1651, vittnar om Ehrenstrahls första anknytning till Sverige och den svenska 

konstnärliga marknaden. Huruvida bilden ska vara målad i Sverige eller inte är 

kontroversiellt, men ter sig mest sannolikt vara skapad i Wrangels dåvarande 

residensstad Wolgast.37 Om fallet var så, ska Ehrenstrahl sedan följt Wrangel till 

Sverige året därpå, som därmed blev startskottet för den svenska acklimatisering och 

tjänstgöring vid det svenska hovet.38 Enligt Ehrenstrahls sköldebrev, det vill säga 

intyget för sitt svenska adelskap, ska han:   

 

                                                 
32 Ellenius, Allan, Karolinska bildidéer: Pictorial ideas in Swedish art of the Caroline period, 

Uppsala, Stockholm, 1966, s. 25. 
33 Ellenius, 1966, s. 26-27. 
34 Ellenius, 1966, s. 11. 
35 Karling, Sten, ”Ehrenstrahl och den vaknande naturkänslan”, Den svenska historien, 5, 

Karolinska tiden, 1654-1718, Stockholm, 1967, s. 214.  
36 Sjöblom, 1947, s. 9-12. 
37 Sjöblom, 1947, s. 14-15. 
38 Sjöblom, 1947, s. 16. 
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Widh sin ankomst hijt till Suerje blew strax antagen uthi Hennes Maij:ts 

Drottning Mariae Eleonorae tienst och dherwidh uti tu åhrs continuerede 

och medh sin snällhet giorde Högstbe:te Hennes Maij:t ett gott nöije.39    

 

Här åsyftas att Ehrenstrahl under två år tjänstgjort under drottning Maria Eleonoras 

ledning. Trots den tidigt utvecklade relationen till furstendömet fanns det inte 

tillräckligt med uppdrag inom Sveriges gränser för Ehrenstrahls mer omfattande planer. 

Genom drottning Maria Eleonora sökte Ehrenstrahl lov att utföra en resa nedåt i Europa 

med mål om att nå Italien, varpå änkedrottningen sedermera gav konstnären resebidrag 

till att genomföra resan. Ryktet om de italienska verken som idealiska rättesnören och 

konsthistorisk perfektion hade inte gått Ehrenstrahl om bakfoten. Ett 60-tal skisser från 

ett par års uppehåll i Venedig samt ytterligare två år i Rom pekar på att resan till slut 

blev av, samt att det var där som Ehrenstrahl kom att hämta inspiration till flertalet 

konstverk.40  

 

Ur en samling skisser tecknade av den svenske Erik Dahlberg (tidigare Jönsson) 

återspeglas vyer och landskap som likaså beträffas i Ehrenstrahls skissbok. Bilder med 

överensstämmande motiv och korrespondens mellan tid och plats underrättar om att de 

befunnit sig i Venedig samtidigt.41 Ehrenstrahls möte med Dahlberg ledde till en 

parallell studieverksamhet och en ömsesidig vänskap, där samlingarna visar på ett 

vidare gemensamt uppträdande i Italien; sammanslutningen i Venedig ledde så 

småningom till att de båda följdes åt till Rom.42 Av Ehrenstrahls anteckningar och 

illustrationer framgår det att konstnären sedermera upplevt de stora klassiska 

sevärdheterna som företer Rom på sextonhundratalet. Bland teckningarna är det 

emellanåt Colosseum och Konstantinbågen samt Vespasianus och Faustinas tempel. 

Bilderna representerar på så vis Ehrenstrahls uppehåll i huvudstaden. Konstnärens egna 

ord erinrar om att han i Rom sett och tecknat av platser till förmån för sina studier. ”Jag 

har under min vistelse, här tecknat mer än målat, så att jag har ett ganska stort antal 

teckningar”.43 

 

Genom en god relation till kardinalen och lantgreven Fredrik av Hessen ska Ehrenstrahl 

haft goda möjligheter till att frekvent besöka St. Peterskyrkan i Vatikanstaten vid olika 

högtidliga tillställningar och ceremonier.44 I nära förbindelse till Peterskyrkan ligger 

Sixtinska kapellet som med en altarvägg föreställande den Yttersta domen samt en 

takplafond som skildrar skapelsehistorien, båda är utförda av Michelangelo.  

                                                 
39 Sjöblom, 1947, s. 16-17. 
40 Sjöblom, 1947, s. 18-23. 
41 Hall, Thomas, Magnusson, Börje, Nylander, Carl, Docto peregrino: Roman studies in honour 

of Torgil Magnuson, Stockholm; Rom: Svenska institutet i Rom, 1992, s. 123. 
42 Sjöblom, 1947, s. 18. 
43 Sjöblom, 1947, s. 23. 
44 Sjöblom, 1947, s. 18-23. 
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I ett brev till Dahlberg 1658 berättar Ehrenstrahl inte helt obefogat hur han har tagit del 

av Michelangelos skapelser vid Peterskyrkan.45 De skriftliga underrättelserna 

tillsammans med teckningarna utförda av Ehrenstrahl ger en helhetsförståelse om att de 

platser och byggnader som stod konstnären till förfogande var många, men intrycken 

rörde sig långt längre än till bara arkitektoniska monumentalbyggnader och 

tempelkonstruktioner. Inte minst ter sig Palazzo Barberini och Santa Maria della 

Vallicella vara särskilda platser som Ehrenstrahl hämtat intryck från. Återigen skildrar 

detaljteckningar ur Dahlbergs skissböcker om hur han vid besök till dem romerska 

byggnaderna ägnat tid till elementära studier av interiör/exteriör (Bild 1).46 Med hänsyn 

till Ehrenstrahls goda relation till Dahlberg finns skäl att tro att även Ehrenstrahl 

studerat kyrkomiljöernas utsmyckningar. Den italienske konstnären Pietro da Cortona, 

aktören bakom en av takplafonderna i Palazzo Barberini samt ett antal freskomålningar i 

Santa Maria della Vallicella, var den konstnär som var av stor betydelse för de 

stilintryck som Ehrenstrahl tillämpat i några av de monumentalmålningar han utförde i 

Sverige.47 Närmare exakt vad det var Ehrenstrahl såg i Michelangelos och Cortonas 

målningar framgår tydligare av nästkommande två kapitel. Se Michelangelo i Sixtinska 

kapellet samt Pietro da Cortona i Palazzo Barberini.  

 

Efter två år i Rom ska Ehrenstrahl över brevkorrespondens med Dahlberg efterfrågat 

åter anställning vid hovet och återvänt hem till Sverige år 1661. 48 Under studieresan ska 

han fått adekvat kunskap om det italienska barockmåleriet, som för tiden var högst 

aktuellt vad gäller det svenska bildkonsten och änkedrottningen Hedvig Eleonoras 

betydande konstintresse. Införskaffade anteckningar, skisser och förlagor från 

studieresan kom därför att betraktas som en potentiell modern prägel på den svenska 

bildkulturen, och Ehrenstrahl kunde således möta de anspråk som hovet efterfrågade.49    

 

Michelangelo i Sixtinska kapellet  

 

Mellan åren 1536-41 skapar Michelangelo frescomålningen Yttersta domen (The Last 

Judgement) för Sixtinska kapellet i Rom (Bild 2).50 I enlighet med den kristna teologin 

har konstnären sammanställt en helhetsbild över det apokalyptiska motivet, som främst 

kännetecknas av tre synkrona element.  Den mänskliga tideräkningen upphör, Jesus 

Kristus är åter kommen för att återuppliva de döda ur sina gravar, samt att separera de 

                                                 
45 Hall, Magnusson, Nylander, 1992, s. 151.  
46 Nisser, Willhelm, Die italienischen Skizzenbücher von Erik Jönson Dahlberg und David 

Klöcker Ehrenstrahl, Uppsala, 1948, II Abbildungen, s. 55, s. 58.  
47 Ellenius, 1966, s. 67-69 och Sjöblom, 1947, s. 23. 
48 Ellenius, 1966, s. 11.  
49 Ellenius, 1966, s. 23 
50 Gillgren, Peter, Snickare, Mårten, Performativity and performance in Baroque Rome, Ashgate 

Publishing Company, England, 2012, s. 202. 
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skonade och utvalda från de fördömda.51 Antingen blir du sänd till himlen, eller också 

blir du sänd till helvetet.  

 

Motivet var vanligt förekommande, men Michelangelos monumentala freskomålning 

skiljer sig från tidigare framställningar. Konstnären har frångått det organiserade 

medeltida sättet att avbilda Yttersta domen, som oftast framhävs av en tydlig 

uppdelning mellan utvalda och fördömda. I fragmentariska bilder återberättar 

konstnären istället den litterära historien genom en enorm representation av nakna 

kroppar, balanserades på moln eller svävandes i den klara atmosfären.  

 

Människokropparna karaktäriseras av utmärkande eller särskilda attribut, somliga 

tydligare än andra, där samtliga figurer individuellt fyller en särskild roll för motivets 

skildring. De allra flesta gestalter är helt utan kläder, några bär de full mundering och 

andra har endast har underlivet övertäckta av tygstycken. Överrepresentationen av 

kroppar och nakenhet fick stark kritik av samtidens konservativa prästerskap, varpå 

delar av målningen ströks över och ersattes av skynken som täckte kropparnas underliv.  

 

Målningen är tydligt organiserad. Kropparnas grupperingar och fragmentariska 

uppdelning underlättar för betraktarens läsning av bilden. I det övre mittpartiet stiger 

Jesus fram i en lätt vriden position som, markerad av ett bakomliggande ljussken, stjäl 

betraktarens uppmärksamhet och företräder alla andra gestalter i målningen. Allra 

närmast honom och till sin högra sida förekommer Jungfru Maria. Till skillnad från det 

tidigare gotisktraditionella sättet att avbilda Jungfru Maria, det vill säga i jämlik storlek 

och tronande bredvid Jesus, förekommer hon här i en förminskad version under Hans 

resta arm.52 Runt om de två karaktärerna förekommer helgon och änglar samt både nya- 

och gammaltestamentliga figurer. Jesus högra sida är tillägnat de som benådats med 

himlafärd, där vi på samma sida kan se hur de döda reser sig ur sina gravar samt hur 

änglar med hjälpande händer sträcker sig ut för att hjälpa dem upp. I ett rakt led under 

Jesus har vinglösa änglar, med sina långsmala blåsinstrument och ansträngda kinder, 

samlats för att väcka de döda ur sina gravar med ljudet av trumpeter. I målningens nedre 

vänster är uppvaknandet i fas. De döda reses ur sina gravar, några med hjälp av en slags 

transparent styrka medan andra får hjälp av änglar.  

 

Från änglagruppen i en nedåtgående diagonal mot målningens högra hörn (Jesus vänstra 

sida) framgår ett fragment som av sina mörka toner anger den kristna idén om de 

fördömdas öde. Krampaktigt dras de muskulösa människokropparna motvilligt ned 

under jorden av figurer med antropomorf karaktär. Spetsiga öron, grå eller röda i 

hudtonen samt med horn i pannan. På en båt blir människofigurerna trängda av den 

                                                 
51 Gillgren, Snickare, 2012, s. 201. 
52 Stokstad, Marilyn, Cothren, Michael W., Art History, 2013, s. 670.  
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utmärkande figuren Charon, som är underjordens och dödens indrivare.53 Runt om de 

helvetesdrabbade föregås ytan inte längre av en ljusblå och lugn himmel, utan av en 

brinnande gul och röd himmel. En av mansfigurerna har angripits av ett reptilbett, och 

har omslutits av en orm som gripit tag om hans underliv. Straxt under honom kämpar de 

fördömda förgäves med att försöka ta sig upp.  

 

Med över 300 muskulösa kroppar i varierade dynamiska poser har Michelangelo målat 

altarväggen i Sixtinska kapellet från kant till kant. En helhetsbedömning av Yttersta 

domens komposition vittnar om att bilden stiger till vänster samt faller till höger. De 

utvalda omger Jesus. De reser sig stora i förgrunden och sträcker sig fortsättningsvis 

långt in mot målningens bakgrund. Sättet Michelangelo har valt att framställa 

målningen ger en stark illusion av djup som löser upp gränsen mellan bild och yta.       

 

 

Pietro da Cortona i Palazzo Barberini  

  

Mellan åren 1632-39 skapade Pietro da Cortona takplafonden The Glorification of the 

Papacy of Urban VII för Palazzo Barberini som ligger beläget i Rom (Bild 3).54 Ut över 

det insida taket av byggnaden breder den stora målningen ut sig, varierad i illusionen av 

arkitektur, italiensk stuckatur och freskomåleri. Taket föreställer en allegori över påvens 

dygder, där betraktaren står inför böljande moln och figurer som överlappar varandra 

och som i sin illusion ramlar ut över skenarkitekturen. I olika delar av målningen 

framgår fragmentariska bilder som tillsammans med det skenarkitektoniska ramverket 

omsluter innehållet till en komplett bild.55  

 

Det mest centrala och eminenta fragmentet i målningen är delen som föreställer den så 

kallade Providentia Divina, där en kvinnofigur i gulddraperingar är den mest 

framträdande gestalten. Fragmentet exemplifieras i Karolinska bildidéer av den tidigare 

omnämnda Allan Ellenius, som av ett urklipp markerar detaljbilden.56 Den gudomliga 

Providentia Divina tronar på toppen av moln och figurer som kan identifieras som Tiden 

och Ödet. Hon omges av kontrasterande färger och molnformationer som gör henne 

närmast glorifierad. I sittandes position, med det ena benet i högre ställning än det 

andra, stödjer hon vid den gråa molnformationen. I en gest med sin högra arm pekar hon 

mot upp mot tre jättelika bin omslutna av en lagerkrans som bärs upp av tre 

kvinnofigurer föreställandes Tro, Hopp och Barmhärtighet.57 Straxt intill dem 

                                                 
53 Stokstad, 2013, s. 670. 
54 Stokstad, 2013, s. 728. 
55 Wittkower, Rudolf, Art and Architeecture in Italy, 1600 to 1750, [2] High Baroque, rev. 

Joseph Connors and Jennifer Montagu, Yale University Press, 1999, s. 76. 
56 Ellenius, 1966, s. 67. 
57 Stokstad, 2013, s. 728. 
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förekommer en ytterligare en kvinnlig gestalt som i ett drag sträcker ut sina armar med 

en stjärnkrona fast i greppet. Gestalten med stjärnkronan föreställer Odödligheten, och 

agerar i sammanhanget symboliskt för odödlighet åt Barberinidynastin.58 Ovan till 

vänster slår en blixtstråle ned och träffar stjärnkronans övre kant. Bland samtliga figurer 

befinnandes i bildrummet bär nästan samtliga klädedräkter av olika slag.      

 

Cortonas utformning av Providentia Divina ger illusionen om att himlen ovanför 

fortsätter i all oändlighet. Den organiserade kompositionen förenat med den komplexa 

tekniken av att förkorta sina figurer löser upp gränsen mellan målningens yta och djup.  

 

 

Yttersta domen 

 

I en närläsning av Ehrenstrahls målning är det ingenting som ter sig vara direkt givet 

och inte heller rakt definierbart. Betraktaren möts av en monumentalmålning som i sin 

asymmetri och oregelbundenhet gör det svårt för ögat att finna en fästpunkt. Den värld 

som framgår inom ramarna och inför betraktaren upplevs vara i ständig rörelse och 

förändring, en oklarhet som sig likväl karaktäriseras av den barocka stilen.59 Som 

tidigare nämnt går det än idag att beskåda Ehrenstrahls Yttersta domen i Storkyrkan i 

Stockholm. Monumentalmålningen skapades mellan åren 1694-1697 och tillhör en av 

Sveriges kanske största oljemålningar, 10,7 meter hög och 7,4 meter bred (Bild 4).60 I 

följande kapitel introduceras Ehrenstrahls formulering av motivet Yttersta domen. Här 

redogör analysen inledningsvis för målningens uppbyggnad och gestaltning samt 

förklarar motivets innebörd. Slutligen analyseras det stil och formspråk som accentuerar 

Ehrenstrahls uttryck i målningen.  

 

Komposition och gestaltning 

 

Målningens övre mitt föregås av den iögonfallande Jesusgestalten som sittandes på en 

molnbank tronar över det existentiella och mänskligheten. Vi känner igenom honom 

genom sin separation från övriga figurer som annars är beblandade och lätt går under 

illusionen om ett gemensamt och idealiserat utseende. Den rymd som låter ingås av 

området närmast Jesus föregås av män, kvinnor och barn som i sin färd upp mot 

välsignelsens ljus får hjälp och stöd av bevingade änglar och puttis. 

 

I en halvcirkel ovanför Jesus sträcker änglarna ut sina armar mot Jesus och ljuset, där de 

i sina händer håller fram ovalformade glorior/stjärnkronor mot det förtvinande skenet. I 

nedstigande led framgår ett antal figurer som framträder på grund av sitt samlade 

                                                 
58 Wittkower, 1999, s. 76-81.  
59 Snickare, 2007, s. 225. 
60 Sjöblom, 1947, s. 64. 
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sällskap utbrett under Jesus, omfamnat av ytterligare ett molntäcke är deras kroppar och 

blickar riktade uppåt (Bild 5). Utrymmet ockuperas av nya- och gammaltestamentliga 

figurer. Enligt Sjöblom så är det ”Apostlarna, Jungfru Maria, Johannes döparen och 

Johannes Evangelisten, Adam och Eva, kyrkofäder, patriarker och profeter, Moses och 

andra heliga män och kvinnor” 61 som förekommer runtomkring Jesus. Målningens 

helhet tycks befinna sig i en oskarp men emotionell indelning, där vänster och höger 

sida förhåller sig till vitt skilda beteenden, och visst finns det en logik bakom 

Ehrenstrahls systematiska distribution. I mittsegmentet snett ned från Jesus vänstra hand 

figurerar en av många änglar unikt med ett blåshorn tryckt mot sin mun och är klädd i 

rött, i all sin hast kastar den sig ut i det stormiga varandet för att väcka upp de döda från 

sina gravar.62 Vingarna karakteriserar det sublima och upphöjda i den mentala 

verksamheten.63 Alldeles intill skymtas ett lysande klart rött färgparti som tycks vara del 

av målningens bakgrund och som i samma färg och ljus återkommer längs med bildens 

högra sida i nedåtgående led. Det nedre hörnet utgörs av tumlande och virvlande 

kroppar som i sitt fulländande tycks slukas av det röda hål som ger uttryck för det 

vredesuppbrott som står dem till mötes, och som tillika upptar större delen det högra 

segmentet. Skärselden lyser med sina röda, orange och gula kulörer. Människogestalter 

kastas omkring av änglar, som i sin assistans hjälper till att separera de onda från de 

goda, tills att de försvinner in i det eldslukande djupet. Ansiktsuttryck berättar om den 

medvetna fasan som står den drabbade till förfogande. Uppspärrande ögon, vidöppna 

munnar och kämpande besvärliga kroppar som strider emot sitt öde. Tyngdlagen visar 

sig genom att närmast dra ned och tynga de fördömdas kroppar från den viktlöshet som 

den andra sidan är välsignad av. 

 

Inom fältet för målningens absoluta mittpunkt utspelar sig ett tumultartat samspel, där 

bevingade änglar med all sin styrka och kraft kastar eldklot mot de vanliga, som tappert 

kämpar emot (Bild 6). På flera ställen i målningen återkommer detta kampfyllda 

scenario, men kanske är det här som den gör sig som tydligast. Till den vänstra sidan 

och tillika om Jesus högra hand finner vi, inte helt obefogat, en salighet och ett lugn. 

Här tycks människans patos ringa in stämningen för den vars öde inte väntar ett 

bedrövligt slut. Förhoppningsfulla ansikten iakttar Jesus. Deras kontrollerade vita 

kroppar inväntar den evighet som bringar allt annat är hemskheter. Här är det kanske 

framförallt två fragment som sticker ut. Överst finner vi tre stycken kvinnokroppar, där 

två av dem förekommer med sina ryggar mot betraktaren. Av deras ansiktsprofiler går 

det att urskilja en lätt desperation som de båda delar. Blickarna är riktade mot den ängel 

som febrilt gör sitt bästa för att omfamna dem. Den tredje kvinnan till höger ter sig vara 

                                                 
61 Sjöblom, 1947, s. 67. 
62 Hall, James, Hall's Dictionary of Subjects and Symbols in Art, 2nd edn., John Murray, 1996, 

s. 186-188. 
63 Ripa, Cesare, Iconologia, Padoua, 1630, II, s. 348. 
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tvärtom, med blottad framsida och uppvänd mot betraktaren. Med sin högra hand 

greppar hon tag om ängeln, samtidigt som hon i en gest riktar sin vänstra hand och blick 

mot Jesusgestalten. Straxt under gruppen med de tre kvinnorna är det återigen en ängel 

med eldklot i handen som representeras, dock här i en annorlunda utformning än 

tidigare nämnt. Det röda skynket är framträdande och gör den specifika änglagestalten 

utmärkande som en av fyra representationer med liknande klädsel i målningen, bland 

många andra förekommande i blått.         

 

Det nedersta segmentet av Ehrenstrahls målning utmärker sig av helt andra karaktärer 

som ur sina kroppar vrider sig, antingen drabbade av fruktan och förskräckelse eller av 

monstruös illvilja (Bild 7). Det är röda och gula gestalter som med sina horn i pannan 

och avlånga spetsiga öron bidrar till antropomorfa utseenden med kroppar som klänger 

sig fast vid eller biter sig tag i lemmarna av de likbleka människogestalterna. Demoner 

och djävlar beblandar sig med vad som ser ut som ormar och hundliknande huvuden.  

 

Motiv 

 

I Ehrenstrahls monumentalmålning är det en särdeles komplex skildring av ett mer 

välbekant motiv som uppträder inför betraktaren. När världen står för en sista prövning 

och när tiden skall komma till att bli evighet, återvänder Jesus, den utvalda, i gestalt av 

en allsmäktig Gud för att avgöra människans framtid. I sin roll är han nedstigen från 

himlen för att förrätta den yttersta domen.64 Det bibliska stycket sprungen ur det nya 

testamentet tycks vara närmast anspråkslöst i sin litterära mening: ”När Människosonen 

kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin 

härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från 

varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin 

högra sida och getterna på den vänstra.”65  

 

Bildligt och i sitt visuella uttryck ter det sig desto mer komplicerat i Ehrenstrahls 

representation. Konstnären uppvisar ett labyrintiskt mönster inför betraktaren, där 

överlappande demon- och människokroppar nästlar sig fram mellan molnväggar och 

böljande tygstycken. I det översta partiet förekommer själva Jesusgestalten som är den 

separerade och mest framhävda av figurer. På en molnbank, på sin tron, är han sittandes 

med uppvriden torso. I en gest lyfter han sitt blåa skynke upp mot himlen och blottar sin 

nakna kropp och sår. Omringad av bevingade gestalter och änglakroppar, vilka 

samtidigt är återkommande genom hela målningen, tycks vara en påtaglig del av 

evangeliet, och visst blir motivet i Ehrenstrahls målning något klarare ställd i relation 

till sin bibliska förklaring. Både det gamla och det nya testamentet vittnar om högerns 

                                                 
64 Sjöblom, 1947, s. 67. 
65 Bibeln, Nya testamentet, Matteus, 2000, 25:31, s. 33. 
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rättvisa: ”Jag Är. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och 

komma bland himlens moln.”66, ”Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som 

har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och 

ber för oss.”67 och ”Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, till dess att 

jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.”68 Utdragen styrker idén om 

att det vid flera tillfällen förekommer en höger- och vänstersymbolik som sannolikt inte 

undgick den konstnärliga utövaren och heller inte Ehrenstrahl under sextonhundratalets 

senare hälft.  

 

I det nedre högra segmentet, och således längst Jesus vänstra sida, av sin 

domedagsskildring har Ehrenstrahl framställt den ödesdigra framtid som står till synes 

för de som begått synd. ”Många av dem som sover i mullen skall vakna, några till evigt 

liv, andra till skam och evig fasa.”69 Jorden klyvs itu och in träder den helveteseld som 

skall sluka den orättfärdige, ned att förtäras bland det onda och evigheten.70 I 

Ehrenstrahls representation av motivet är det demonskepnader och djävlar i olika 

fragment som understryker den helvetesresa som många av varelser tillslut tvingas till. 

Därtill tycks lysande röda färgfragment vara ett sätt att rikta uppmärksamheten på vad 

som skall drabba den eländige, eld och lågor, som i sin empiri är tätt förknippat med 

underjorden och satans tortyrkammare. Inte helt märkligt är det att kropparna i förvridna 

och något obekväma poser starkt visar sin förskräckelse.  

 

Yttersta domen, eller apokalypsen i annat namn, var vid Ehrenstrahls tid inget nytt 

motiv i Sverige och påträffas i den storskaliga freskomålningen i Finja kyrka, Skåne, 

redan under den romanska eran cirka år 1150.71 På väggen belagd i öster återspeglas de 

dödas återuppvaknande och i norr förekommer bilden av de saliga och frälsta. De 

knappt bevarade bilderna visar fragmenterat ett innehåll som tycks överensstämma med 

den teologiska idén som berör Ehrenstrahls Yttersta dom. Uppdelningen av får och 

getter, ont och gott, gör sig tydlig; till vänster, de fördömda vars väg leder till helvetet, 

och till höger, de benådade vars väg leder till himlen. Den väsentliga skillnaden som 

vederbörligen bör iakttas här är de ideologiska strömningar som åren mellan 

målningarnas skapande förändrade det svenska samhällets teologiska tro och syn inom 

kyrkoväsendet. I samband med Martin Luthers omformande av den katolska kyrkan i 

början av femtonhundratalet kom den svenska konsten att genomgå en förändring som 

till viss del bringade suggestiva konsekvenser.72 Efter omorganisationen tycks den 

                                                 
66 Bibeln, Nya testamentet, Markus, 2000, 14:62, s. 82-83.  
67 Bibeln, Nya testamentet, Rom., 2000, 8:34, s. 234.  
68 Bibeln, Gamla testamentet, Psaltaren, 2000, 110:1, s. 710.  
69 Bibeln, Gamla testamentet, Daniel, 2000, 12:2, s. 1041.  
70 Sjöblom, 1947, s. 67. 
71 Liepe, Lena, ”Medeltiden”, Konst och visuell kultur i Sverige, del 1, Bokförlaget Atlantis, 

Stockholm, 2007, s. 90-91.   
72 Brander Jonsson, 2007, s. 139. 
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yttersta domen som budskapsbild i det kyrkliga rummet inte längre vara lika efterfrågad. 

Som tidigare nämnt fanns det en uppmärksammad spridning av ockultism och 

övernaturliga väsen som gav upphov till en gemen fruktan över de konsekvenser som 

stod den drabbade till förfogande.73 Sålunda tycks motivet, i det svenska 

sextonhundratalets osäkra vardag, inte möta kyrkans och befolkningens behov av det 

sublima i bild- och budskapskulturen. Några anmärkningsvärda representationer av 

yttersta domen efter reformationen tycks inte påträffas åter i Sverige förrän i slutet av 

sextonhundratalet, och då bland annat Ehrenstrahls framställning vid Slottskyrkan. 

Vanligtvis framhävdes de apokalyptiska verserna ur bibeln vid sekelskiftessluten och 

helvetesskildringar blev därmed vanligare mot slutet av århundradet.74  

 

Likt i Sverige påträffas den yttersta domen redan under den romanska perioden även i 

Italien, men som sedan kvarstår som budskapsbild in på 1500-talet. Som en del av den 

romerskkatolska kyrkan med sin imposanta bildkultur var motivet vanligt 

förekommande i dem många kyrkor som uppfördes i Italien, där Michelangelos 

representation från cirka år 1540 kanske är den som visat sig vara mest framstående i 

konstvetenskaplig historieforskning.75  

 

Stil och formspråk  

 

Även om färgerna i Ehrenstrahls Yttersta domen sannolikt har mörknat över de flertalet 

decennier som passerat sedan målningen skapades, ger den betraktaren fortfarande en 

idé om originalets nyanser. Ut i kanterna är målningen belamrad av figurer, 

molnformationer och tygstycken, där varje millimeter av ytan är täckt av oljefärg i 

jordnära toner. Genom djup och markant känsla för skuggning har människokropparna 

gestaltats med en tydligt framhävd muskulatur i varierade hudtoner. Demoner eller 

gestalter av mer antropomorf karaktär präglas av svarta, gula och röda kulörer, medan 

Jesus, kvinnliga och ”oskyldiga” kroppar antagit en blekare nyans av beige eller vit. 

Änglarna i målningen markeras av fjäderbevingade ryggar i grå eller svarta nyanser, 

några vingar med illusionen av att vara vita. I den övre delen av målningen skiftar 

molnbildningarna i blå, grå, och vita toner, men ju närmare betraktarens blick kommer 

målningens nedre partier tar dem efter mörkare, grå och svarta nyanser.  

 

Ehrenstrahls skildring av människokroppar antar en idé om den nordsvenska 

kroppsbyggnaden. Gestalternas huvuden är något underdimensionerade de annars 

närmast proportionella ben, torsos och armar. Intimiteten bland den stora mängden 

kroppar som överlappar varandra gör det svårt att urskilja en omgivning där motivet 

utspelar sig, varpå en påtaglig natur eller miljö i målningen är oskiljbar. Ehrenstrahl har 

                                                 
73 Lindroth, 1967, s. 162-164. 
74 Ångström Grandien, 1997, s. 430.  
75 Hall, 1996, s. 186-188.  
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inte vid något tillfälle tillgängliggjort betraktaren ett tolkningsutrymme om att 

målningen har befattning i en geografiskt befintlig plats, utan ger istället intryck om en 

upplyft plats som förefaller ligga i atmosfärens tyngdlösa rum.    
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SLUTDISKUSSION 

 

I följande och avslutande kapitel tillämpar uppsatsen en ikonologisk tolkning och 

sammanfattning. Den teoretiska utgångspunkten för följande uppsats har främst präglats 

av en kontextuell analys, som enligt Baxandall bejakar samhällsorientering, religiösa 

och socialpolitiska fakta för att förstå konstverkets uppkomst, innebörd och budskap. 

Med stöd i historiskt bindande material har således uppsatsens syfte på flera sätt 

bemötts. Politiska och religiösa aspekter har analyserats och redogjorts för, med 

betoning på de sidor som varit relevanta för undersökningens primärsyfte. Även 

samtidens genomsyrade bildkultur och motivbetydelser har uppdagats för att bidra till 

en omfattande samhällsbild.    

 

Då den svenska kyrkan var en plats för, inte bara den enskilde individen, utan för hela 

samhällsbefolkningen med ett ledmotiv präglad av luthersk-ortodoxin, fanns det inga 

tvivel om att samtidens stora konstverk skapades framförallt för kyrkliga miljöer. Trots 

att den luthersk-ortodoxa meningen var ett motstånd gentemot den katolska 

motreformationen, visar den andra sidan av myntet att fascinationen för den romerska 

konsten formerade det svenska hovets entusiasm till den estetiska verksamheten.  

 

Den religiösa bildkulturen syntes för den karolinske själen vara den klaraste stjärnan på 

himlen, där den genom upplysning och utbildning formade och bidrog till nya politiska 

och ideologiska strömningar. Kyrkan tillsammans med aristokratins makt, innebar en 

strikt och återhållen vardag som gav upphov till rådvillhet bland gemene man. En 

omfattande uppfattning var att staten kontrollerade en teokrati, som i själva verket 

innebar ett ”Guds envälde”. Vid ett sekelskifte fanns det en oro hos människan, 

huruvida ett skifte mellan århundraden skulle innebära jordens undergång eller ej. Den 

paradoxala nyfikenheten och rädslan för det ockulta, samt med en stor inverkan från den 

gamla testamentliga boken Psaltaren, kunde Yttersta domen, trots för Sverige ett 

ovanligt motiv, finna sin plats i den svenska Slottskyrkan och sedermera Storkyrkan. 

När Yttersta domen av Ehrenstrahl ställs på sin spets förstår vi att tiden och det svenska 

samhället var mottagliga för en apokalypsens domedagsbild. På uppdrag av hovet, med 

idéer och estetiska föreställningar av Tessin för Slottskyrkan, måste Ehrenstrahl skapat 

Yttersta domen utefter romerskkatolska motiv och ideal.  

 

Utifrån brev, anteckningar och skissböcker har vederbörande konstnär, David Klöcker 

Ehrenstrahls liv och resor kunnat redogöras för. I tillförlitlig tidigare forskning har 

uppsatsen funnit stöd, och således framhävt sidor av konstnären som kom att påverka 

förståelsen av den huvudsakliga monumentalmålningen och analysens huvudtema. De 

italienska målningar som påståtts har legat till grund för utformningen av Yttersta 

domen i Storkyrkan tycks än mer ge väsentlig slagkraft åt påståendet efter  
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slutförd analys. Associationen uppdagas inte bara i Karolinska Bildidéer av Allan 

Ellenius, utan även i David Klöcker Ehrenstrahl av Axel Sjöblom. I liknande 

komposition och formspråk har Ehrenstrahl utformat Yttersta domen för den svenska 

kyrkomiljön, inspirerad av det italienska konstnärliga språket i anpassning till det 

svenskreligiösa klimatet.  

 

De italienska förlagorna tar sig uttryck på varierade sätt i Ehrenstrahls Yttersta domen. 

Likt Michelangelos komposition har Ehrenstrahl skapat en diagonal, där målningens 

uppbyggnad reser sig i den övre vänstra delen samt faller i den högra nedre delen. På 

samma sätt tar gestalter med närmast överdriven muskulatur plats i Ehrenstrahls 

monumentalmålning, med tydliga referenser och intryck hämtat ur Michelangelos 

framställning. Ytterligare paralleller mellan målningarnas detaljer tar form genom 

framhävda figurer av antropomorf karaktär, änglar med långsmala blåsinstrument samt 

reptilbett av slingrande ormar. Ehrenstrahls framställning av änglar förekommer med 

bevingade ryggar, vilket skiljer sig från Michelangelos skildring, och som på så vis 

bidrar till ett förändrat formspråk för den lutherska ortodoxin. Kanske vore den enbart 

tyngdlösa och nakna kroppen mindre övertygande i tron på änglar som guds bevingade 

assistenter. Var gällande Cortonas framställning av Providentia Divina är gestaltningen 

av den tronande Jesus i Yttersta domen av Ehrenstrahl snarlik. Sittandes med rest ben 

och utsträckt arm samt tunga draperingar som klär Jesusfiguren är bara ett par av många 

detaljer som är slående lika. I periferin återfinns symboler som kan bekräfta 

Ehrenstrahls uppfattning av detaljer: Stjärnkronan och blixtrar är återkommande i båda 

målningarna.  

 

Avslutningsvis har formspråket i Ehrenstrahls Yttersta domen på många sätt hämtat 

inspiration ur det romerskkatolska uttrycket. Den kontextuella analysen kopplad till 

jämförelsen med Michelangelos frescomålning Yttersta domen samt Pietro da Cortonas 

takplafond Providentia Divina har bidragit till förståelsen om att italienska influenser 

var högst aktuella vid skapandet av Ehrenstrahls Yttersta domen.     
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