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ABSTRACT: 

Uppsatsen är en porträttanalys av drottning Desideria av Sverige och Norge där syftet med 
undersökningen är att påvisa hur Desideria framställde sin identitet i olika porträtt. Syftet är även att 
undersöka om hennes make Karl XIV Johan var influens till porträtten eller beställare av porträtten. 
Undersökningen analyserar tre parporträtt för att undersöka Karl XIV Johans roll i porträtten och hans 
motiv, men även tre enskilda porträtt av Desideria för att analysera Desiderias identitet och 
personlighet i porträtten. Metoden som användas är en ikonografisk och ikonologisk tolkning.  
Resultatet av undersökningen visar att Desideria kännetecknade sin identitet som kvinna, fransk, 
modemedveten, familjekär och Sveriges drottning. Detta visas genom de olika dräkterna Desideria bär 
men även i hennes ansiktsuttryck. Hon ville värva hovet och befolkningen på grund av deras negativa 
syn på henne. Hon ville ge hovet och befolkningen en mer positiv uppfattning om henne och inte en 
oartig köpansflicka från Frankrike. Hon blev en mer dominant figur inom det svenska hovet. 
Karl XIV Johans motiv resulterade med att han vill framställa sig och Desideria som värdiga av den 
svenska tronen och vinna över befolkningen genom marknadsföring och porträttera sig annorlunda än 
tidigare monarker. 
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Inledning 
 
Den 6 Januari år 1811 i 24 minusgrader anlände ett skepp till Stockholm. Det välkomnades 
med 256 kanonskott. I land steg den nya kronprinsessan och den nya arvprinsen av Sverige.   1

Men ett varmt välkomnande väntade inte kronprinsessan. 
Agneta Ulfsäter- Troell skriver i sin bok att Hedvig Elisabeth Charlotta uttryckte sig: 
 

Hon är ingalunda vacker och saknar fullkomligt sätt att vara. Tillföljd av sin blyghet verkar 
hon ohövlig, bemödar sig icke att bli närmare bekant med någon. Hon gör blott det som faller 
henne in.  2

 
Inte det mest varmaste välkomnandet för en ung kvinna som snart skulle bli Sveriges och 
Norges drottning. En drottning som även blev stammoder till den Bernadottska 
kungafamiljen. Den person som beskrivs ovan är Desideria Bernadotte.  
Historierna om hennes make Jean Baptist Bernadotte, även kallad Karl XIV Johan är många. 
Han var en fransk marskalk som blev vald till kung av Sverige, en man som inte var av 
kunglig börd utan en människa av folket.   3

 
Desideria är en kvinna som blivit bortglömd och placerad i skuggan i jämförelse med sin 
make. En kvinna som kom från en fransk handelsfamilj under franska revolutionen och blev 
krönt till Sverige och Norges drottning. En position som inte var hennes beslut utan hennes 
makes, och var något som förändrade hela hennes tillvaro och identitet. 
I kungliga slottet i Stockholm idag möts besökaren av ett vackert porträtt av Desideria på 
Bernadotteska våningen. Porträttet visar Desideria som en ung kvinna sittande i en röd fåtölj i 
en svart elegant hovklänning med slottet Tre kronor i bakgrunden. Sittande med ena foten på 
en vinröd kudde där hennes silversko syns. En viktig fråga som lyfts fram genom observation 
av detta porträtt är: Var det Desideria som önskade att bli porträtterad på detta sätt eller var 
det någon annan som tog detta beslut? Samtidigt som detta porträttet skapades, skapades även 
ett porträtt av Karl XIV Johan där detaljer stämmer överens med Desiderias porträtt. Kan det 
varit Karl XIV Johans önskan att Desideria porträtterades på liknande sätt?  
Förlorade Desideria sin identitet när hon blev drottning eller lyckades hon utveckla sin 
identitet och anpassa sig i sin nya tillvaro? 
 
 
 
 
 
 

1 Agneta Ulfsäter- Troell. Drottningar är också människor. Förlag Ulfsäter, 1996, s. 43. 
2 Ulfsäter- Troell 1996, s. 36. 
3 Magnus Olausson & Eva-Lena Karlsson. Härskarkonst - Napoleon, Karl Johan, Alexander. [utgiven 
i samarbete med] Statliga Eremitaget. Stockholm : Nationalmuseum, 2010, s. 214. 
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Syfte & Frågeställning 
 
Undersökningens syfte är att visa hur Drottning Desideria framställde sin identitet genom 
porträttmålning. Med identitet menas hennes uppfattning om sig själv, sin självbild, men 
också hur hon uppfattades av andra. Desideria genomgick en stor förändring när hon blev 
drottning av Sverige och Norge. Hon gav upp det liv i Frankrike som hon vuxit upp i och fick 
genomgå en stor förändring i sin identitet. Som kronprinsessa av Sverige fick Desideria 
Bernadotte en ny officiell identitet som tronföljargemål i ett fattigt, krigstrött och mörkt land i 
norr. Hon fick en för henne ny roll som kunglig person med ett hov på slottet. Detta krävde 
att hon förändrade sin identitet och bilden av sig själv. Sverige och Frankrike skiljde också 
sig åt kulturellt och socialt och detta krävde också att bilden anpassades till det nya landet och 
den nya ställningen. Det var inte bara Desideria som genomgick denna förändring, utan 
hennes make Karl XIV Johan gick också igenom.  
 
Det är av intresse att de flesta porträtten från de tidiga åren som kung och drottning beställdes 
av Karl XIV Johan. Porträtten skapades som parporträtt där de båda porträtten skapades av 
samma konstnär, under samma år och hade detaljer som sammankopplade porträtten. Detta 
väcker frågor om Karl XIV Johan hade någon makt över hur porträtten skapades. Var han en 
bidragande faktor till hur Desideria porträtterades och presenterades inför det svenska hovet 
och befolkningen? 
Detta väcker även frågor om Desideria förlitade sig på sin make att influera porträtten eller 
om hon mer och mer övergick till att bestämma hur hon ville presenteras. Detta kommer 
analyseras genom tre senare porträtt av Desideria som inte var skapade som parporträtt. Vad 
blev slutligen Desiderias identitet? 
 
Undersökningens frågeställning består av tre frågor: 
 

1. Var Karl XIV Johan influensen och beställaren av parporträtten och hur de 
presenterades? 

2. Vad kännetecknade Desiderias identitet och hur syntes detta i porträtten? 
3. Vilken påverkan hade Desideria som beställare av porträtten? 

 
 

Avgränsning 
 
Undersökningen fokuserar på målningar där Desideria avbildas och på Karl XIV Johan. 
Porträtten som undersöks inom tidsperioden 1811 till 1835 eftersom det var under denna 
period som Desideria blev kronprinsessa och drottning av Sverige och hennes identitet 
förändrades som mest.  
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Teoretisk utgångspunkt 
 
Undersökningen använder receptionsteori och allegorisk framställning som teoretisk 
utgångspunkt.  
 
Receptionsteorins grundare är konstteoretiken Wolfgang Kemp som beskriver teorin i 
uppsatsen The work of art and its beholder - the methodology of the aesthetic of reception. 
Uppsatsen är en djupgående undersökning om hur ett konstverks framställning och position 
påverkar betraktaren. Receptionsteorins grundprincip är att följa konstverk genom historien 
och tydliggöra hur konstverkets position påverkar betraktaren.  En position är till exempel om 4

en målning är placerad i en kyrka, slott eller en stuga. 
För undersökningen av Desiderias identitet är avsnittet om Reception Aesthetic mest relevant. 
Kemp menar att konstverk skapas för en viss publik och för att värva betraktaren. Kemp 
menar att konstverket har ett syfte och en roll.  Teorin består av tre olika delar i 5

genomförandet, den första är att undersöka om motivet skapar tecknen som möjliggör en 
kontakt med betraktaren. Det andra är att se om motivet är avsett för betraktarens 
sociohistoriska perspektiv och det tredje om det är avsett för betraktarens estetiska 
perspektiv.   6

I den här uppsatsen undersöker jag om det finns tecken och symboler i porträtten på 
Desideria som värvar betraktaren. Uppsatsen innehåller även en analys av motiven till hur 
och varför porträtten presenteras på ett visst sätt och om detta speglar Desiderias identitet. 
 
Undersökningen inbegriper även allegorisk framställning. Allegori är ett begrepp som 
används för att analysera osynliga tecken och symboler i konst. Begreppet hänvisar till en 
tanke och idé hos betraktaren och frambringar en uppfattning som vi inte vid första 
ögonkastet kan uppfatta. Begreppet används mestadels i västerländsk konst men även i 
litteratur och retorik.   7

I uppsatsen är den allegoriska framställningen ett hjälpmedel till att analysera om Karl XIV 
Johan hade motiv till hur han och Desideria presenterades i porträtten. 
 
 
 
 

4 Wolfgang Kemp. The work of art and its beholder - The methodology of aesthetic of reception. 
Historical objects in contemporary perspectives, Cambridge 1998, s. 180. 
5 Kemp 1998, s. 183. 
6 Kemp 1998, s. 183. 
7 Oxford art online 
https://www-oxfordartonline-com.ezp.sub.su.se/groveart/view/10.1093/gao/9781884446054.001.0001
/oao-9781884446054-e-7000001872?&mediaType=Article (2019-12-18). 
Artikel Published online: 2003. updated bibliography, 9 July 2012; updated bibliography, 26 May 
2010. 
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Material 
 
Undersökningens material består huvudsakligen av porträtt av Desideria ensam eller i par 
med Karl XIV Johan från när hon blev kronprinsessa och drottning.  
För att kunna analysera Desiderias personlighet och identitet i porträtten kommer 
undersökningen fokusera på modet under 1800-talet, det svenska hovets politik och 
traditioner och Sveriges samhälle under 1800-talet. Desideria var mycket modemedveten, och 
att studera kläderna hon bar kan ge en bild av hennes identitet.  
Under 1800-talet skedde en stor förändring inom konsten där nya tekniker och influenser 
påverkade den svenska konsten och dess innehåll. Därför ingår svensk 1800-tals konst också i 
den här studien. 
För att ge en grundlig bild av Desideria och Karl XIV Johans liv kommer undersökningen ha 
fokus mycket på historia, mode och konst samt på det svenska samhällets och svenska hovets 
historia under 1800-talet. 
 
De första tre porträtten i undersökningen är parporträtt av Desideria och Karl XIV Johan.  
Första paret skapades år 1811 av den berömde franske porträttkonstnären Francois Gérard  8

som är mest känd idag för sina porträtt av familjen Bonaparte. Gérard fick även smeknamnet 
the painter of kings and king of painters eftersom han var berömd för att porträttera olika 
kungligheter runt om i världen.  Porträttet av drottning Desideria är en oljemålning på duk 9

med mått 201 x 134,5 cm. Porträttet av Karl XIV Johan är en oljemålning på duk med mått 
227 x 146 cm. Porträtten hänger idag  på kungliga slottet i Stockholm i den Bernadottska 
våningen.  10

Det andra parporträttet i denna undersökning skapades av den italienska konstnären Fernando 
Quaglia och den svenska konstnären Jacob Axel Gillberg. Porträtten framställdes i akvarell 
på elfenben och finns på kungliga slottet i Stockholm.  Quaglia skapade porträttet av 11

Desideria  och Gillberg skapade en kopia av Gérards porträtt av Karl XIV Johan.  Porträtten 12 13

är klassad som miniatyr och är placerade i en metallram med måtten 4x6 cm. Porträttens 
exakta datering är okänd men år 1927 skänkte Hjalmar Wicander porträtten till 

8 Ursula Sjöberg och Kerstin Hagsgård. Bernadotteporträtt från två sekel. Kungl. 
Husgerådskammaren Stockholm, 2008, s. 12. 
9 Chateau de Versailles 
http://en.chateauversailles.fr/discover/history/great-characters/francois-gerard#david%E2%80%99s-st
udent (2019-11-10). 
10 Sjöberg & Hagsgård 2008, s. 12-16. 
11 National museet 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultListView/result.t1.col
lection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&
sp=SdetailList&sp=75&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=T&sp=97 (2019-12-26). 
12 Nationalmusei Miniatyrsamling. Den Wicanderska samlingen och museets övriga miniatyrer. 
Kungl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & söner. Stockholm, 1929, s. 68. 
13 Nationalmusei miniatyssamling 1929, s. 15. 
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Nationalmuseum som sedan överlämnade porträtten till Kungliga slottet.  Samlingen som 14

porträtten tillhör kallas för Den Wicanderska samlingen. 
Undersökningens tredje parporträttet skapades av den svenska litografen Carl 
Jarlesson-Ekenstedt.  Ekenstedt växte upp i Norrköping och blev verksam litograf år 1823 15

efter flera års studier på konstakademien.  Han blev anställd av Carl Muller stentryckeri som 16

lärling och därefter som arbetare från år 1822 till 1827.  Litografin var en ny konstform och 17

marknadsföringsteknik och dess ursprung kom från tekniken grafik som användes i flera 
hundra år främst av kungligheter och den kristna kyrkan. Karl XIV Johan var den första 
svenska monarken som lät använda litografi och anställde vid olika tillfällen Carl Muller 
stentryckeri för att skapa litografier av kungafamiljen.  Informationen angående Ekenstedt 18

anställning hos Carl Muller kan inte bekräftas till hundra procent enligt författaren Gunnel 
Hedmans bok angående stentryckeriet i Sverige.  Det finns dock starka indikationer på att 19

den informationen som existerar är trovärdig. Litografin av Desideria är utfört på papper med 
mått 49,1 x 30,7 cm på pappersyta.  Litografin av Karl XIV Johan har mått 49,4 x 30,7 cm 20

på pappersyta.  21

Dessa tre parporträtt valdes för att få en bred bild av hur Karl XIV Johan och Desideria 
presenteras inom de olika konstteknikerna och genom detta få en bild hur de presenterades 
för hovet och det svenska folket.  
 
I andra kapitlet kommer tre senare porträtt av Desideria analyseras och diskuteras. 
Första porträttet (enligt Nina Hoyer från Kungliga slottet i Oslo) skapades år 1837 av den 
svenska konstnären Fredric Westin och finns på kungliga slottet i Oslo, Norge.  Måtten är 22

293 x 191,5 x 18 cm och är målat i olja.  Westin var en bildkonstnär som fokuserade på 23

historiska och antika motiv. Westin studerade klassisk konst och högrenässans men 

14 Nationalmusei miniatyssamling 1929, s. 1. 
15 Nationalmuseet 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultListView/result.t1.col
lection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&
sp=SdetailList&sp=50&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=T&sp=55 (2019-01-06). 
16 Svenskt konstnärslexikon del III. Allhems Förlag, Malmö, 1957, s. 269. 
17 Gunnel Hedberg. En ny teknik gör entré - Stentryckets etablering i Sverige. Eurographic Group. 
Lund, 2018, s. 178. 
18 Hedberg 2018, s. 137. 
19 Hedberg 2018, s. 178. 
20 Nationalmuseet 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultListView/result.t1.col
lection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=10&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&
sp=SdetailList&sp=50&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=T&sp=55 (2019-01-06). 
21 Nationalmuseet 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.inli
ne.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sartist&sp=SelementList&sp=0&sp=0
&sp=999&sp=SdetailView&sp=0&sp=Sdetail&sp=1&sp=T&sp=0&sp=SdetailList&sp=0&sp=T&sp
=1#artistReferences (2019-01-06). 
22 Konstbibliotekets porträttsamling av Drottning Desideria. 
23 Nina Hoyer, e-postkonversation med arkivarie på Kungliga slottet i Oslo, 2 Januari 2020. 
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anpassade konsten för sin samtid genom att mjuka upp motivets former. Westin var även 
uppskattad av Karl XIV Johan som ofta anställde honom för att porträttera kungafamiljen.  24

Andra porträttet skapades år 1830 av Fredric Westin och finns på Gripsholms Slott i 
Mariefred och har nummer 421. Porträttet är 96x72 cm och är skapat i olja.   25

Tredje porträttet skapades år 1832 av Olof Södermark.  Södermark var militär men även 26

porträttmålare och fokuserade på att utföra motiven på ett realistiskt sätt. Han var inte rädd att 
visa den omutliga sanningslidelse. Detta menas med att han ville skapa sina målningar väldigt 
realistiska med till exempel alla fräknar och saker som modellen skulle vilja gömma. Han 
blev under 1830 talet en av de mest eftersökta konstnärerna i Sverige på grund av sina 
realistiska målningar.  Porträttet befinner sig på Rosendals slott i Stockholm i det blå 27

förmaket som var Desiderias sällskapsrum.  28

 
Undersökningen använder även andra målningar som inte är porträtt av Desideria för att 
jämföra med och tydliggöra analysen av porträtten i studien.  
Den första av dessa målningarna är ett paradporträtt av Gustav III skapat av Alexander Roslin 
mellan år 1774 och 1775. Porträttet finner på Gripsholmsslott i Mariefred.  Det andra 29

porträttet skapades år 1829 av konstnären Fredric Westin och porträtterar Desiderias kröning 
och finns på kungliga slottet i Stockholm på Bernadotteska våningen.  Den tredje målningen 30

skapades år 1783 av Elisabeth Vigée-Lebrun. Målningen föreställer Marie-Antoinette och 
förvaras i palatset Versailles i Frankrike. Måtten är 116x88,5 och är en oljemålning på duk.  31

Den sista målningen är Les Meninas av Diego Velazquez. Målningen skapades år 1656 och 
är en oljemålning. Måtten är 320.5 x 281.5 cm och är Velazquez största målning och finns på 
Royal Collection i Madrid.  32

 
 
 

24 Gunnar Berefelt. Med konsten för fosterlandet. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm, 1971, s. 
8. 
25 Utarbetad på Nationalmuseichefens uppdrag. Statens porträttsamling på Grispholm II Porträtt efter 
1809. Wiking-Tryck Stockholm, 1968, s. 39. 
26 Boo von Malmborg. Slott och Herresäten i Sverige - De kungliga slotten. Allhems Förlag Malmö, 
1971, s. 154. 
27 Berefelt 1971, s. 39. 
28 Malmborg 1971, s. 154. 
29 Ekstrand, 1991, s. 87. 
30 Sveriges Kungahus 
https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/attenbernadotteslakttrad/desireeclary.4.41c8ffa14acdb2a3a
419f2.html (2019-12-16). 
31 Chateau de versailles 
http://collections.chateauversailles.fr/?permid=permobj_833f67a9-1bc3-4ed4-87a4-3322d6762e6c#de
40c463-f4a4-4191-939f-912c2dd962f0 (2019-12-14). 
32 Museo Del Prado 200 Anos 
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-ede
e94ea877f. (2019-12-29). 
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Metod 
 
Undersökningen genomförs med hjälp av Erwin Panofskys ikonografiska metod och 
ikonologiska analys.  
Panofsky var en tysk konsthistoriker och professor på universitetet i Hamburg som flyttade 
till USA och blev professor på universitetet i New York efter att Nazist partiet tog makten i 
Tyskland.  33

Panofsky tydliggör metoden i uppsatsen Meaning in the visual arts som skrevs år 1955. 
Ikonografisk och Ikonologisk analys består av tre olika analytiska beståndsdelar.  
 
Pre ikonografiska är den beskrivande delen där verket beskrivs från former och färg, men 
även på ett sakligt sätt. Med detta menas att konstverket beskrivs från ett basalt vis, det vill 
säga vad det är som gestaltas. Vad det är som betraktaren ser. Porträttanalysen kommer att 
börja med en enkel och förklarande beskrivning av vad porträttet föreställer.  34

Andra delen i metoden kallas för den ikonografiska analysen. Den är mer detaljrik och 
analytisk. Enligt Panofsky analyserar betraktaren konstnärens motiv med olika konstnärliga 
motiv och erkänner att motivet är bärande.  Ett exempel på detta är till exempel att en 35

klänning som framställs i målningen är en hovklänning från 1900-talet. I undersökningen 
används den ikonografiska analysen och blir därför djupare och mer detaljrik. 
Tredje delen i Panofskys metod kallas för Ikonologiska tolkning. Denna delen går mer in på 
det betraktaren inte kan se och ger ett kulturellt, socialt och historiskt perspektiv. Panofsky 
använde denna del av metoden mest för konstverk från renässansen och i denna delen 
undersökte han perioden, klassen och religionen.  I undersökningen används Panofskys 36

tredje metod för att fokusera på historien om Desideria och Karl XIV Johan och andra 
händelser för att analysera porträtten. 
 
Valet av metod är för att kunna få en djupare analys av de valda porträtten och för att kunna 
analysera den kulturella och historiska kontexten som var när de framställdes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Michael Hatt and Charlotte Klonk. Arthistory - A critical introduction to its methods, Manchester 
University Press edition, 2018, s. 96-97. 
34 Erwin Panofsky. Meaning in the visual arts. Anchor Books edition: 1955 Library of Congress 
Catalog Card Number: 55-9754, s. 28. 
35 Panofsky 1955, s. 29. 
36 Panofsky 1955, s. 30. 
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Tidigare Forskning 
 
Tidigare svenskforskning har inte undersökt Desiderias identitet inom porträttmålning. Det 
finns dock studier om Desiderias liv och position inom det svenska hovet. Lilly Lindwalls ger 
en biografisk beskrivning av Desiderias liv i boken Bernadotternas stammoder.  En annan 37

forskare som genomfört en biografisk beskrivning av Desideria är Agneta Ulfsäter- Troell i 
boken Drottningar är också människor.  Skillnaden mellan Lindwalls och Ulfsäters studier 38

är att Ulfsäter beskriver Desiderias personlighet och hennes val genom brev som hon skrev 
till sin syster Julie, där hon kritiserar historiska händelser genom brev och olika forskningar. 
Till exempel orsakerna till Desiderias kröning där Desideria skriver till sin syster att detta 
kommer hindra henne från att lämna Sverige, men i historien var det Desideria som tjatade på 
sin make att bli krönt. Ulfsäters forskning ger en inblick i Desiderias liv och ger en 
nytolkning till Desiderias personlighet.  
En annan person som ger en personlig inblick i Desiderias liv är Friherren Hochshild i 
biografin Desideria - Sverige och Norges Drottning. Hochshild hade en personlig relation 
med drottningen eftersom han vid tjugotre års ålder blev anställd i drottningens hov.  39

 
I boken Hovets dräkter gör Lena Rangström en noggrann beskrivning av hovets dräkter och 
hur modet utvecklades i Sverige från 1600-talet och framåt.   40

Gudrun Ekstrand har skrivit om kröningsdräkter från Vasatiden till modern tid. Studien är en 
tidslinje genom historien med alla kröningar som genomförts i Sverige. Ekstrand gör en 
nogrann beskrivning av dräkterna, vad dom är gjorda av, dess ursprung och mycket mer.  41

Denna studie kan kopplas till Malin Grundbergs avhandling Ceremoniernas makt : 
maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier, som ger en historisk 
beskrivning av kungliga kröningceremonier, vad kungligheterna bar och de olika delarna i 
ceremonin.   42

 
I de samlades texterna från utställningen Härskarkonst - Napoleon, Karl Johan, Alexander 
får man en samlad konsthistorisk bild av hur Karl XIV Johan ville framstå för det svenska 
samhället under hans första tid som regent. Utställningens syfte var att visa på vår förbindelse 
med Frankrike och Ryssland genom vår gemensamma historia.  43

37 Lilly Lindwall. Bernadotternas stammoder. Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1919. 
38 Ulfsäter-Troell 1996. 
39 Hochshild 1889, s. 6. 
40 Rangström, Lena. Hovets dräkter. Livrustkammaren, Stockholm och Bra Böcker/Wiken, Höganäs, 
1994. 
41 Ekstrand 1991. 
42 Malin Grundberg. Ceremoniernas makt : maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga 
ceremonier. Nordic Academic Press, 2005. 
43 Olausson & Karlsson 2010. 
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1800-talets konst och dess utveckling beskrivs i samlingen Karl Johanstidens konst skapad av 
Signums svenska konsthistoria.  44

Den tredje studien om konstens utveckling är Robert Philippes forskning om politisk grafik. 
Den ger en grundlig förklaring om grafik och litografi och beskriver dess uppkomst och värde 
i samhället . Gunnel Hedberg beskriver i boken En ny teknik gör entré - Stentryckets 45

etablering i Sverige. Till skillnad från Philippes fokuserar Hedberg på uppkomsten av 
litografin i Sverige och dess utveckling och ger information om hur svenska folket såg på 
litografi samt om Karl XIV Johans roll.  46

 
 
 

Disposition 
 
 
Undersökningens består av tre delar (kapitel) och skrivs som en tidsram över Desiderias liv. I 
första kapitlet analyseras de olika parporträtten särskilt Karl XIV Johans roll i beställningen 
av porträtten.  
Andra kapitlet fokuserar på Drottning Desiderias senare porträtt. Porträtten analyseras i 
tidsordning genom en ikonografisk analys och analyseras genom Desiderias historia. Tredje 
kapitlet är sammanfattningen som berättar resultatet av undersökningen. Men även 
sammanfattar frågeställningens resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Eva-Lena Bengtsson. Karl Johanstidens konst. Signums svenska konsthistoria. Bokförlaget 
Signum/Lund MCMXCIX, 1999. 
45 Robert Philippe. Political Graphics - Art as a weapon. Abbeville Press New York, 1982. 
46 Hedberg 2018. 
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Del 1: Köpmansdotter till kronprinsessa 
 

            Frankrike till Sverige 
 

År 1777 föddes Eugénie Bernardine Désirée Clary i staden Marseille i Frankrike.  Hennes 47

far Francois Clary var en framgångsrik exportör av olika franska produkter och importör av 
till exempel kaffe och spannmål. Hon var den yngsta av sex syskon men hade även tre 
halvsyskon som hennes far fick i ett tidigare giftermål. Under Desirees uppväxt spenderar 
hon mycket tid med familjen och vännerna. Desiree såg sin familj och vänner som något av 
det viktigaste för henne och familjen åkte ofta på familjeträffar till olika landställen. 
Familjedynamiken inom familjen Clary var att alltid hjälpa varandra och att hålla familjen 
nära. Desirees stod sin sex år äldre syster Julie närmast eftersom hennes äldre syskon redan 
hade flyttat ut när Desiree växte upp. Desiree och Julie skickades under sena 1700-talet till ett 
kloster för att studera och uppfostras.   48

 
De första tolv åren levde Desirees i en skyddad miljö med sin familj nära omkring sig men 
detta förändrades år 1789 när den franska revolutionen inleddes. Désirées tillvaro i Frankrike 
präglades istället av våld, oroligheter och död.  Ett hemskt exempel på detta är när Desirees 49

ena bror hittades mördad och slängd i en brunn och kyrkoherden dinglade från en lyktstolpe.  50

Förmögna familjer som Desirees levde i skräck för att bli åtalade och förda till giljotinen. 
Under perioden 1793 och början av 1794 var det hundratals människor från förmögna 
familjer som avrättades. Efter att  Desirees far dör av naturliga orsaker januari år 1794 flyr 
större delen av Desirees familj från Marseille för att undgå att ställas inför rätta men Desiree 
blir kvar tillsammans med sin mor och sin syster Julie. Desirees familj var splittrad och 
hennes trygga tillvaro hade raserats. Den enda personen som Desiree hade kvar i sitt liv var 
sin syster Julie.   51

 
År 1794 blev Desiree introducerad för revolutionärerna Joseph och Napoleon Bonaparte. 
Desiree och Julie blir betagna av de båda bröderna och börjar drömma om ett liv med kärlek 
och stora trädgårdar med dem. I augusti 1794 några månader efter första mötet förlovade sig 
Desiree och Napoleon.  Förlovningen varade inte länge utan bröts 1795 av Napoleon för att 52

ingå äktenskap med Josephine de Beauharnais i mars år 1796. En förkrossad Desiree skrev 
till Napoleon att hennes hjärta var krossat och att hon inte ville leva längre. Även om 
Napoleon bröt förlovningen med Desiree så hade de fortfarande en speciell relation.  
 

47 Lindwall 1919, s. 10. 
48 Ulfsäter- Troell 1996, s. 16. 
49 Ulfsäter- Troell 1996, s. 16-17. 
50 Ulfsäter- Troell 1996, s. 17. 
51 Ulfsäter- Troell 1996, s. 17-18. 
52 Ulfsäter- Troell 1996, s. 18-20. 
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Under sommaren 1798 rider franska trupper in i Paris. I spetsen rider officeren Jean Baptist 
Bernadotte.  En soldat som Desiree träffade åtta år tidigare men som då vägrades inträde till 53

Desirees hem av hennes far.  Jean växte upp i staden Pau i Gascony där han blev soldat i The 54

Royal-la-Marine infantry regiment. Jean steg snabbt i rank och blev en av Napoleons 
närmaste män under en period.  Desiree och Jean gifte sig i augusti 1798 bara några veckor 55

efter deras första möte. Kort därefter födde Desiree parets enda barn Francois Joseph Oscar 
Bernadotte.   56

Desirees liv var återigen perfekt i några år. Hon levde i Frankrike med sin make och son och 
hon bodde nära sin syster Julie. Det var som att hennes liv hade återgått till sin ungdom där 
familj var det viktigaste. Lyckan varade dock inte länge för Desiree. År 1809 avsattes 
Sveriges kung Gustav IV Adolf  i en kupp.  Den som tog över var hans farbror Karl XIII och 57

hans hustru Hedvig Elisabet Charlotta.  Paret hade dock inga barn och den som utsetts till 58

kronprins Karl XIII dör efter några månader. Sverige beslöt därför att fråga Marshalk Jean 
Baptiste Bernadotte om han ville bli kandidat till tronen.  Ett erbjudande och en stor ära som 59

Jean inte kunde tacka nej till och han infann sig i Sverige i augusti år 1810 och fick det 
svenska namnet Karl XIV Johan. Kronprinsessan Desiree och prins Oscar följde efter några 
månader senare och anlände till Stockholm i januari år 1811. Desiree fick sitt nya namn, 
Desideria. Anledningen till att Desirees namn ändrades till Desideria var för att det skulle låta 
finare och förnämare för befolkningen och hovet i Sverige.   60

 
 

Kronprins och kronprinsessporträtt 
 

Det första porträtten av den nya kronprinsen och kronprinsessan skapades år 1811 av 
Francois Gérard och beställdes av Karl XIV Johan innan hans ankomst till Sverige.   61

Karl XIV Johans porträtt är ett helkroppsporträtt där kronprinsen står i ett rum med ett öppet 
fönster i bakgrunden, ett bord till höger och en fåtölj till vänster. Fåtöljen är vriden mot 
fönstret och en röd gardin med guldfransar i fållen hänger över ryggstödet. Karl XIV Johan 
står i mitten av verket vriden med sitt högerben fram och stödjer vänster hand på bordet med 
en lätt böjd arm. Han bär en svart uniform med en hög krage, guldtyg på axlarna med fransar 
och svarta höga stövlar. Han bär ett tjockt guldband i midjan och ett blått band som går från 
hans högra axel ner till vänstra höften. På vänster höft hänger ett svärd och i hans högra hand 
håller han ett guldfärgat tyg. Han bär olika medaljer där den ena liknar en stjärna. Bordet har 
en turkosfärgad duk med guldfransar i fållen. På bordet ligger en svart hatt med en 

53 Ulfsäter- Troell 1996, s. 24. 
54 Ulfsäter- Troell 1996, s. 23. 
55 Maierhofer, Rösch & Bland 2007, s. 82. 
56 Maierhofer, Rösch & Bland 2007, s. 83. 
57 Maierhofer, Rösch & Bland 2007, s. 84. 
58 Ekstrand 1991, s. 111-112. 
59 Olausson & Karlsson 2010, s. 34. 
60 Ulfsäter-Troell 1996, s. 13. 
61 Sjöberg & Hagsgård 2008, s. 12. 
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guldfjäder. Fåtöljen är i samma turkosa nyans som duken. Utsikten från fönstret visar en blå 
och rosa himmel med gråa och vita moln. Längst ner i fönstret har konstnären fyllt i med 
mörk färg. 
 

               
Bild 1. Drottning Desideria som kronprinsessa av Francois Gérard. Utförd 1811. H M Konungen, GV St 11 

Bild 2.  Karl XIV Johan som kronprins av Francois Gérard. Utförd 1811. H M Konungen, OII St 127 
 
Desiderias porträtt är ett helkroppsporträtt där Desideria sitter i en röd fåtölj med en kudde 
lutande mot armstödet i liknande färg. Fåtöljen har guldfransar i fållen och gulddetaljer på ett 
armstöd. Kroppen är vriden med rak rygg åt vänster men huvudet är vridet åt höger. Hon har 
sin högerarm lätt böjt och vilande på sitt högerben medan den vänstra vilar på fåtöljens 
armstöd. Håret är lockigt och uppsatt i en håruppsättning med vita detaljer. Hon bär en svart 
långklänning med vita puffärmar som har två svarta streck som liknar ett kryss. Hon bär ett 
vitt band under bysten som går ner så tyget ser genomskinligt ut. På golvet framför Desideria 
ligger en röd kudde som påminner om kudden i fåtöljen med den röda färgen och guld 
detaljerna. Desideria vilar sin högerfot på kudden så att hennes silversko syns. Bakom henne 
finns ett öppet fönster med en gardin med fransar och där ett slott  syns i bakgrunden.  
 
 

Karl XIV Johans motiv 
 

Under Gustav den III:s tid gick kungamakten under principen absolutisk maktutövning  där 62

monarken har all makt i samhället och domstolar. Monarken hade sista ordet i alla typ av 

62 Hellsing 2013, s. 56. 
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frågor. Gustav III var känd för sitt impulsiva och våldsamma beteende  och Gustav IV Adolf 63

för sin envishet, religiösa tro och osäkerhet till om han kunde regera.  64

I detta porträttet bär Gustav den III en hermelinmantel med mycket smycken och den 
kungliga kronan till höger. Manteln, dräkten och kronan är en symbol för makt och monarkin. 
Med de olika detaljerna visar Gustaf III upp att han är kung i porträttet.  
 
Karl XIV Johan kom inte från en Sverige och var inte av kunglig börd utan var en marskalk 
från Frankrike. Han kämpade för att bli sedd som en kronprins och ville inte bli jämförd med 
den senaste kungafamiljen. Karl XIV Johan ville bli sedd som en hjältekonung  och använde 65

sig av ett allegorisk framställning för att genomföra detta. I porträttet står han i en fransk 
uniform med hög krage, guld på axlarna, den franska officershatten på bordet och sporrar på 
stövlarna efter att han har ridit. Som Kemp förklarar i sin text känner inte betraktaren och 
beställaren Karl XIV Johan varandra , utan Karl XIV Johan vill genomföra en allegorisk 66

framställning för att värva betraktaren till att lära känna honom som person och ledare. I 
jämförelse med den tidigare kungen Gustav III:s kröningsporträtt är Karl XIV Johans  
porträtt enklare och med färre detaljer. Karl XIV Johans porträtt har en enkel möblering med 
ett bord och en fåtölj och kan tolkas som att han inte ville att betraktaren skulle fokusera på 
alla rikedomar och guld utan som en handlingskraftig kung och segerrik militär. Genom det 
enkla i porträttet ska betraktaren få lära känna honom och se att han var annorlunda än den 
tidigare kungafamiljen. 
Karl XIV Johan bär en fransk uniform med svärd och medaljer. Han framställs som en man 
som har varit i krig och segrat, inte som en kronprins eller kung men en man som har kämpat 
för sin ställning. Detta framgår i tidigare forskning att han ville uttrycka sig genom en 
fornnordisk mytologi till befolkningen. Budskapet till befolkningen skulle vara ett 
föredömligt kraftsamlingsbudskap.  Exempel på detta officiella budskap är de 400 67

kopparstick av Karl XIV Johans kronprinsporträtt och delades ut. Porträttet ville göras 
officiellt och offentligt för befolkningen.  I sina till nämnde Karl XIV Johan den tidigare 68

kungen Gustav IV Adolf och uttryckte sig till befolkningen att de satte den rätta på tronen.  69

En indikation på att han ville få befolkningen att glömma den tidigare monarken. 
 
Men det var inte bara denna uppfattning som Karl XIV Johan ville förmedla till 
befolkningen. Karl XIV Johan ville att hovet skulle föregå med gott exempel och att 
befolkningen skulle uppleva hovet som modernt. Han började bjuda in borgarklassen till 
slottet, han gjorde olika reformer inom hovet för att få känslan av ett mer modernt hov. 

63 Zbigniew Anusik. France in Sweden´s foreign policy in the era of Gustav III´s reign. Published by 
Lodz university press, 2016, s. 21. 
64 Marc Wiklund. Avsatta Fredrika och Gustaf IV Adolf - Ett familjeöde i Napoleontidens Europa. 
Skogs Boktryckeri AB, Trelleborg, 1998, s. 20. 
65 Olausson & Karlsson 2010, s. 103. 
66 Kamp 1998, s. 183. 
67 Olausson & Karlsson 2010, s. 100. 
68 Bengtsson 1999, s. 145. 
69 Olausson & Karlsson 2010, s. 103. 
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Exempel på detta var att han ersatte hovdräkterna som Gustav III införde, reducerade antalet 
bugningar inför kungen och flera kungliga ceremonier försvann.  70

 

                                           
Bild 3. Gustav III:s paradporträtt av Alexander Roslin år 1774-1775 placerad i Gripsholmsslott 

  
Drottning Hedvig Elisabet Charlotta uttalande väldigt öppet och positivt om den nye prinsen. 
Olausson & Karlsson skriver i sin bok att Hedvig Elisabet Charlotta sa “Han kommer kanske 
inte från en kunglig familj men han beter sig som en person som har varit kunglig i hela sitt 
liv ”.  71

 
Med det sociohistoriska perspektivet som teoretisk utgångspunkt kan sägas att Karl XIV 
Johan skapade en bild till folket och hovet att han var annorlunda än den senare 
kungafamiljen.  
Slutsatsen är att han ville uttrycka sitt värde av tronen och ville bli sedd som en kronprins 
men på ett annat sätt. Inte med en dyr dräkt, krona och guld utan som en person som hade 
kämpat och förtjänat tronen. Han ville ses som en stark ledare för folket och hovet. Ingen 
impulsiv person som var osäker om han kunde regera.  
 
I Desiderias porträtt framställs hon som en ung kvinna med en enkel svart hovklänning med 
lite utsmyckningar och dekorationer. Likt sin makes porträtt har porträttet inte många möbler 
eller detaljer som drar ifrån uppmärksamheten från Desideria. Båda porträtten har ett fönster 
till höger, en fåtölj och gardiner som är röda och guldiga. Porträttet speglar Karl XIV Johans 
motiv att framställa sig som en av folket men även värdigheten till tronen. Desideria ägde 

70 Olausson & Karlsson 2010, s. 144-145. 
71 Olausson & Karlsson 2010, s. 64. 
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ingen uniform som sin make men porträttet speglar fortfarande kunglighet och makt genom 
två olika detaljer, klänningen och utsikten från fönstret. Klänningen är en nationell 
hovklänning från Gustav III´s tid i slutet av 1700-talet.  Det tros att Gustav III tog inspiration 72

för hovkläningarna från Ludvig XIV:s hov, men även att klänningen skulle vara en symbol 
för Pilbågens och Kogrets Orden, en stiftelse som fokuserar på politik.  Klänningen är en 73

svart sammetsklänning med ett chiffongtyg runt midjan. Under Gustav III:s tid skulle bandet i 
midjan vara rött, men detta förändrades under Karl XIV Johans tid.  Denna typ av 74

sammetsklänning användes ända fram till 1974 inom det svenska hovet.  Slottet man ser i 75

bakgrunden är Tre kronor. Konstnären fick inspirationen av Erik Dahlberghs Svecia antiqua 
et hodierna för detta porträtt.  En annan symbol för kungamakten. 76

 
Karl XIV Johans motiv med parporträttet var att bli betraktad som en person värdig tronen, 
men även för att få betraktaren att se hans fru som en kvinna värdig att bli drottning för folket 
och hovet. Att Desideria ville visa upp legitimitet som kronprinsessa och sammankoppla 
gamla hovtraditioner till de nya är något som även Lena Rangström argumenterar för i boken 
Hovets dräkter.  Men på grund av krig i Europa anlände inte porträttet till Sverige förrän 77

flera år efter att det skapades.  Medborgarna i Sverige hade inte tillgång till porträttet och 78

saknade underlag för att bilda sig en uppfattning angående Desideria.  Men detta ifrågasätter 79

inte Karl XIV Johans intention och mål med porträttet. Målningen anlände endast några år 
senare med samma budskap.  
 
 

Vägen från och tillbaka till Sverige 
 
 
Svenska hovet var strukturerat genom ekonomisk hierarki, politik och tradition. Gifta par var 
skilda personer som endast träffades när det var inplanerat i kalendern.  Det fanns två olika 80

hov inom det svenska hovet, det manliga hovet och det kvinnliga hovet. Det manliga hovet 
bestod av män och lägre ställda kvinnor som utförde uppgifter som städning.  Det kvinnliga 81

hovet bestod av både män och kvinnor i hög rang och adel, men även hovmästarinnan och 
hovfröknar som hade olika praktiska och sociala uppgifter.  Desideria hade hamnat i ett hov 82

72 Sjöberg & Hagsgård 2008, s. 16. 
73 Rangström 1994, s. 16. 
74 Rangström 1994, s. 94. 
75 Rangström, 1994, s. 97. 
76 Sjöberg & Hagsgård 2008, s. 16. 
77 Rangström 1994, s. 95. 
78 Olausson & Karlsson 2010, s. 179 - 180. 
79 Kemp 1998, s. 180. 
80 Hellsing 2013, s. 55. 
81 Hellsing 2013, s. 55-56. 
82 Hellsing 2013, s. 62. 
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som gick emot det som var viktigast för henne, familjerelationer, frihet och att göra det hon 
själv ville.  
Desideria blev lämnad ensam den mesta delen av sin tid. Jean eller Karl XIV Johans uppdrag 
ledde till att han hade väldigt lite tid för sin familj. Sonen Oscar blev tagen ifrån henne för att 
skolas i den svenska läran och dess traditioner men även för att få en svensk uppfostran. 
Desideria ogillade Sverige och led av stark hemlängtan till sitt tidigare liv i Frankrike.  83

Hedvig Elisabeth Charlotta ogillade att Desideria var van vid att göra vad hon ville utan 
begränsningar och regler som hindrade henne.  Desideria gick emot det som Hedvig 84

Elisabeth Charlotta vuxit upp med och såg henne som en kvinna som gick emot allt som var 
svenskt. Desideria ville inte anstränga sig för att bli en del av hovet och drottning Hedvig 
Elisabeth Charlotta ansåg att hon var taktlös och oartig. Desideria vägrade dessutom att 
genomföra var övergången till den lutherska kyrkan. Både Karl XIV Johan och Desideria 
tillhörde den katolska kyrkan men för att etablera sig i de svenska traditionerna övergick han 
och Oscar till den lutherska kyrkan.  Desideria lämnade Sverige bara några månader efter sin 85

ankomst på grund av sin hälsa. Hon behövde värme och komma ifrån det svenska klimatet.  86

Hovet var lättade då de såg Desideria sätta sig i sin vagn i juni 1811.  Ända sedan Desideria 87

kommit till Sverige hade hovet ogillat henne och kallade henne för en hynda med dåliga 
tänder. Nu behövde inte hovet höra Desiderias klagomål. Även Karl XIV Johan kände att det 
var bättre att Desideria spenderade lite tid i Frankrike när han etablerade sig sin nya  
position.  88

Maierhofer, Rösch & Bland skriver i Women against napoleon - Historical and fictional 
responses to his rise and legacy att Desideria uttryckte sig till en bekant i Frankrike. 
  

Å vad det var förskräckligt, min kära furste med detta kalla, dystra hov, som endast kan 
värmas för att skjuta pistolskott på sina kungar på maskeradbaler! Och vilka baler sedan, store 
Gud!  89

 
Under många år bönfallde Karl XIV Johan Desideria i brev att återvända. En önskan som inte 
gick i uppfyllelse förrän år 1823. Desideria hade då levt 12 år i Rue dÁnjou i centrala Paris 
med sin familj nära. Det var endast när hon mötte sin son Oscar som hon återvände till 
Sverige.  90

För svenska hovet och nu även Karl XIV Johan var denna nyhet om drottningens planer att 
återvända en besvikelse på grund av hans förändrade livsstil. Svenska hovets förhoppning var 
att drottningen skulle stanna i Frankrike resten av sitt liv.  91

83 Maierhofer, Rösch & Bland 2007, s. 85. 
84 Ulfsäter- Troell 1996, s. 36. 
85 Lindwall 1919, s. 168-169. 
86 Lindwall 1919, s. 169. 
87 Ulfsäter- Troell 1996, s. 44. 
88 Olausson & Karlsson 2010, s. 65. 
89 Maierhofer, Rösch & Bland 2007, s. 87. 
90 Maierhofer, Rösch & Bland 2007, s. 87. 
91 Ulfsäter- Troell 1996, s. 55. 
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Akvarellporträtt 
 

Under tiden i Frankrike producerades det väldigt få porträtt av henne och det var inte förrän 
hon anlände till Sverige som nya skapades.  
Det andra parporträttet är två akvarellporträtt av konstnärerna Fernando Quaglia och Jacob 
Axel Gillberg. Porträtten skapades efter Desiderias långa vistelse i Frankrike.  
Desideria porträtteras från bysten och uppåt. Hennes överkropp är lite vriden till vänster men 
huvudet är vridet till höger. Hon tittar till höger med ett litet leende på läpparna. Hon har 
lockigt hår i en uppsättning med en krona på huvudet. Hon bär ett par örhängen som hänger 
ner och ett halsband som är lindat två gånger runt hennes hals. Hon bär en prickig klädsel 
med hjärtformad urringning, volanger på ärmarna och en liten rosett under bysten. 
 
Karl XIV Johans porträtt är enligt Nationalmuseet en kopia av Francois Gérards målning från 
1811.  Porträttet går från bröstet och upp och man kan se samma höga krage och medaljer 92

som finns avbildade på porträttet från 1811. Han har ett allvarligt uttryck i ansiktet och har 
blicken fokuserad på betraktaren.  
 

                                    
Bild 4. Desideria, drottning av Sverige av Ferdinando Quaglia Gåva 1927 till Nationalmuseet av 

Hjalmar Wicander. Placerad i Kungliga slottet i Stockholm 
Bild 5. Carl XIV Johan Kopia efter porträtt av F. Gérard. Placerad i Kungliga slottet i Stockholm av 

Jacob Axel Gillberg. Gåva 1927 till Nationalmuseet av Hjalmar Wicander. 
 
Porträtten är uppsatta i en och samma ram som ger en känsla av återförening. På detta sättet 
ser det ut som att Desideria betraktar Karl XIV Johan och ler mot honom, medan Karl XIV 
Johan stirrar allvarligt mot betraktaren. Detta kan tolkas på två sätt.  

92 Nationalmusei miniatyssamling 1929, s. 15. 
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En förklaringen är att Desiderias bortavaro i tolv år hade skapat en spänd stämning mellan 
paret. Karl XIV Johan hade hunnit skapat sig ett helt nytt liv och en ny tillvaro.  De 93

spenderade inga måltider tillsammans på grund av sina olika vanor, något som ingen av dem 
var villig att ändra på.  Det sägs att han var besviken över att hon kom tillbaka till Sverige 94

och blev irriterad av hennes närvaro när hon inte ville lämna hans sida.  Porträtten är en ny 95

introduktion av kungaparet och ett försök att sammanlänka Karl XIV Johan och Desideria 
och ett sätt för befolkningen och hovet att se kungen och drottningen tillsammans. 
Befolkningen hade inte sett eller hört från Desideria på tolv år och behövde något som 
introducerade henne igen. Karl XIV Johan tyckte detta var viktigt för Sverige och han satte 
stopp för Desiderias plan att efter ett tag återvända till Paris. Han ville föregå med gott 
exempel inför befolkningen, att kungafamiljen skulle hålla ihop.  96

Den andra förklaringen kan vara att konstnären ville spegla parets olika personligheter. Det 
sägs att Karl XIV Johan var en allvarlig person med ett temperament och kunde få utbrott och 
kunde ge order om kraft åtgärder om händelser inte gick hans väg.   97

Lindwall skriver i sin studie att när Karl XIV Johan fick sina utbrott uttryckte sig Desideria: 
“Han skulle inte kunna döda en katt!”.   98

Desideria hade en mer lugn och skojsam personlighet och var den som kunde lugna Karl XIV 
Johan när han fick sina vredesutbrott. Desideria var hans goda genius.   99

I porträtten syns Karl XIV Johans mer allvarliga personlighet men också Desiderias lugn och 
humoristiska personlighet genom hennes blick och leende i porträttet.  
 
Slutsatsen är att detta parporträttet gjordes efter Desiderias ankomst till Sverige och speglar 
Karl XIV Johan och Desiderias olika och kompletterande personligheter. Karl XIV Johan var 
noga med att de skulle framställas som ett par och bli ett föredöme för svenska folket men 
även hovet. Detta gjordes genom att sätta de båda i samma ram.  
 
 
 

Litografi historia 
 
Karl XIV Johan förespråkade och anställde litografer att porträttera kungafamiljen.  De 100

tredje parporträtten är utförda i tekniken litografi av Carl Jarlesson-Ekenstedt och visar ett 
nytt sätt att porträttera. Under flera hundra år har medborgarna fått se grafiska bilder av 
kungar på hästar.  Syftet var att framställa en positiv uppfattning hos medborgarna och ge 101

93 Lindwall 1919, s. 219. 
94 Ulfsäter- Troell 1996, s. 44. 
95 Lindwall 1919, s. 224. 
96 Ulfsäter- Troell 1996, s. 65. 
97 Lindwall 1919, s. 225. 
98 Lindwall 1919, s. 225. 
99 Lindwall 1919, s. 226. 
100 Hedberg 2018, s. 137. 
101 Philippe 1982, s. 30. 
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kungen ett bättre politiskt läge. Motivet var att få medborgarna att se kungen somen 
gudomlig och mäktig person och kunde ses på väggar, fönster i kyrkor och reliefer.  Innan 102

1500-talet hade västvärlden ingen möjlighet att disponera motiv på grund av att kunskapen att 
skapa papper inte nått den breda massan. De böcker som var tillgängliga var kedjade till 
läktaren i kyrkan. Men efter 1500-talet ville kyrkan och kungamakten klargöra för 
medborgarna hur det politiska, militära och kyrkliga livet tedde sig. Det blev ett sätt att sprida 
politisk propaganda, något som var  både positivt och negativt för överklassen.  Ett exempel 103

på detta var franska revolutionen där grafik användes för att kritisera monarkin, inte lyfta upp 
monarkin på ett positivt sätt.  Tekniken som användes skapades 1420 av Laurent Coster där 104

graverade block användes för att kopiera motiv.  105

Grafiken var ett nytt sätt att disseminera motiv till medborgarna men även denna teknik hade 
begränsningar, på grund av att ett motiv hade en begränsad upplagat.  I första delen av 106

1800-talet blev spridningen av motiv och budskap i Sverige enklare på grund av litografins 
uppkomst, förändrad lagstiftning. Här förändrades tryckfrihet som sa att allt kan tryckas om 
det inte strider mot religion, moral och regering.   Genom lagförändringen fick medierna i 107

Sverige en större frihet och använde sig ofta av bilder i tidskrifter och massproducerade 
planscher.  108

Karl XIV Johan blev den förste monarken i svensk historia som använde sig av litografin som 
marknadsföringsteknik. Tekniken lockade även konstnärer och företagsamma amatörer att 
marknadsföra konstverk och företag.  109

 
 

Litografiporträtt 
 

Karl XIV Johan porträtteras från magen och upp, Han bär ett klädesplagg med hög krage med 
volanger i fållen. På bröstet bär han medaljer och ett tjockt band som går från vänster axel ner 
till höger höft. På vänster axel hänger ett annat klädesplagg och där kan man uttyda en 
symbol som liknar ett kors eller en stjärna. Hans kropp är vridet åt höger men hans blick är på 
betraktaren. 
 

102 Philippe 1982, s. 9. 
103 Philippe 1982, s. 10. 
104 Philippe 1982, s. 22. 
105 Philippe 1982, s. 10. 
106 Philippe 1982, s. 22. 
107 Hedberg 2018, s. 78. 
108 Bengtsson 1999, s. 143. 
109 Bengtsson 1999, s. 143. 
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Bild 6. Drottning Desideria av Carl Jarlesson-Ekenstedt. Bevaras på Gripsholms slott 

Bild 7. Kung Karl XIV Johan av Carl Jarlesson-Ekenstedt. Bevaras på Gripsholms slott 
 
Porträttet av Desideria går från knäna och upp. Hon bär en dräkt med stora puffärmar med 
volanger som går från ena ärmen, under bysten och till den andra ärmen. Hon bär ett långt 
halsband som går tre varv runt hennes hals och ett par örhängen. Hennes hår är lockigt och 
uppsatt med en krona på huvudet. Hon har ett skynke runt sig där man kan uttyda vit päls 
med svarta prickar. Hon bär ett par vita handskar och på hennes högra handled bär hon ett 
armband. Hennes kropp är vriden åt vänster men hennes blick är på betraktaren. 
Desiderias porträtt påminner om hennes kröningsporträtt som kommer att undersökas i det 
andra kapitlet Kronprinsessa till drottning - Kröningsporträtt, det ses på dräkten och de olika 
detaljerna i håret och smyckena. Litografierna kan ha publicerats efter Desiderias kröning för 
publicitet eftersom Karl XIV Johan använde sig av litografi för marknadsföring. Denna 
förklaring är endast en tolkning som inte har vetenskapligt bevis eftersom litografierna saknar 
datering och information.  
 
 

Medias roll i den kungliga sfären 
 

Litografimotiv spreds runt i samhället och efterfrågades av medborgarna.  Under 1800-talet 110

befann sig Sverige i en fredsperiod och när Karl XIV Johan placerades på tronen gick även 
våldet i samhället ner runt om i landet och i Stockholm. Men även om våldet minskade ökade 
fattigdomen och arbetslösheten.   111

Sverige var ett splittrat samhälle efter Finska kriget mellan Sverige och Ryssland som ledde 
till att Sverige förlorade Finland.  Karl XIV Johan och Desideria hade redan upplevt en 112

revolution och visste vad som skulle kunna hända om folket inte var på deras sida. Enligt 

110 Hedberg 2018, s.137. 
111 Berglund 2009, s. 316. 
112 Historia Nu 59: Finska Kriget – När Sverige förlorade sin östra rikshalva 
http://historia.nu/1800-talet/finska-kriget/ (2019-11-21) Redigerad 2019-07-17 av Urban Lindstedt. 
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Olausson & Karlsson i sin forskning började ett nytt medborgarsamhälle växa fram där 
borgarklassen växt och tog en större plats i samhället. Folket började även ta inspiration från 
franska revolutionen och tog efter upplysningens människosyn med honnörsorden frihet, 
jämlikhet och broderskap. Något som Karl XIV Johan såg som en rörelse som inte kunde 
ignoreras, det väckte en rädsla hos Karl XIV Johan.  En känsla som även Gustav III och 113

Gustav IV Adolf delade, rädslan för att bli avsatt eller avrättad. Detta skriver Zbigniew 
Ansusik i boken France in Sweden´s foreign policy in the era of Gustav III´s reign  och 114

Marc Wiklund i boken Avsatta Fredrika och Gustaf IV Adolf - Ett familjeöde i 
Napoleontidens Europa  i sina studier angående monarkerna. Karl XIV Johan genomförde 115

två olika förändringar för att försöka kontrollera den växande upplysningssynsättet. Karl XIV 
Johan satte in en hemlig polis för att ha kontroll över befolkningens synsätt och åsikter. 
Hemlig polis och spionväsen var en idé han fick från den franska revolutionen för att 
kontrollera befolkningen. Hans andra förändring var att starta en dialog med de nya politiska 
aktörerna. Han ville att kommunikationen mellan alla parter skulle bli mer modern och 
komma ifrån den enkelriktade kommunikationen som de tidigare monarkerna brukat.   116

En anledning till varför Karl XIV Johan ville marknadsföra kungafamiljen. 
Till hyllning av Desiderias kröning tilldelades många fattiga 500 riksdaler Banco och 500 
riksdaler till en organisation som fördelade fattiga med ved under vintern. Desideria bildade 
även en fond som skulle delas ut till fattiga änkor varje år på hennes kröningsdag.  Genom 117

att dela ut denna summan till fattiga och även publicera litografier på Desideria och kungen 
skapar detta en positiv marknadsföring. Dräkterna som Desideria och Karl XIV Johan bär 
visar på att de är förmögna men att de har en vilja att dela med sig till befolkningen och de 
människor som lever i fattigdom. Även detta är ett sätt att värva betraktaren. När 
generositeten blev känd påverkade detta sannolikt betraktarens inställning vid den 
marknadsföring som bedrevs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 Olausson & Karlsson 2010, s. 142. 
114 Zbigniew 2016, s. 522. 
115 Wiklund 1998, s. 20. 
116 Olausson & Karlsson 2010, s. 142. 
117 Ulfsäter- Troell 1996, s. 68. 
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Del 2: Drottning av Sverige 
 

Kröningsporträtt 
 

Den 21 augusti år 1829 kröntes Desideria i Stockholms storkyrka. En sex års väntan efter 
hennes ankomst till Sverige.  Agneta Ulfsäter- Troell nämner två olika anledningar till 118

denna långa väntan. Första var att Desideria hade fått ett nej från Karl XIV Johan att 
återvända till Frankrike, men i gengäld skulle hon få bli krönt. Den andra var att Karl XIV 
Johan äntligen sa ja till Desiderias önskan att bli krönt. Ulfsäter ifrågasätter dessa anledningar 
på grund av ett brev som Desideria skrev till sin syster. I detta brev uttrycker sig Desideria att 
denna kröning blir ännu ett hinder för att resa och besöka henne och Frankrike.  119

 
Det första enskilda porträttet är skapat av konstnären Fredric Westin och hänger på Kungliga 
slottet i Oslo år 1837.   120

Porträttet är en helkroppsbild av Desideria där hon sitter i en fåtölj med en krona på 
ryggstödet och små kronor i fåtöljens tyg. I fåtöljen ligger ett rött tyg och på änden som 
nästan rör golvet blir det vit med svarta prickar på.  
Desideria bär en lång vit klänning med puffärmar och broderi i nedre delen av klänningen. 
Puffärmarna går ner till armbågen och ser ut att ha tre lager spets i början av ärmen. Hon bär 
även ett par vita handskar som går nästan upp till hennes armbåge. På sin högra handled bär 
hon ett tjockt armband med en liten bild i. Hon bär ett långt pärlhalsband som är lindat tre 
gånger runt hennes hals och ett par örhängen som hänger några centimeter ner. Hon har en 
lockig håruppsättning som delar sig i mitten av huvudet så det ser ut som två lockiga bollar. 
Håruppsättningen fullbordas genom en krona med blommor på. Desideria sitter med kroppen 
åt vänster och tittar åt vänster. Hon har sin högra arm i knät och sin vänstra arm på fåtöljens 
armstöd. I bakgrunden kan man observera ett fönster till vänster och en gardin som hänger 
från fönstret och ner till vänster. I porträttet kan man se Desiderias ena sko som ligger på en 
röd kudde med tofsar. 
 

118 Ulfsäter- Troell 1996, s. 66. 
119 Ulfsäter- Troell 1996, s. 66. 
120 Nina Hoyer, e-postkonversation med arkivarie på Kungliga slottet i Oslo, 2 Januari 2020. 
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Bild 8. Desideria av Fredric Westin. Placerat på Kungliga slottet i Oslo 

 
Porträttet påminner mycket om Desiderias kröningsmålning som skapades av Fredric Westin. 
I den målningen kan man observera Desideria när ett par män placerar kronan på hennes 
huvud i Storkyrkan med en stor publik och Karl XIV Johan och hennes son i bakgrunden. I 
de båda målningarna bär Desideria en vit klänning med puffärmar och ett halsband som är 
lindat tre gånger runt hennes hals. Även denna målning skapades av Fredric Westin.  
 

                     
Bild 9. Drottning Desiderias kröning 1829 av Fredric Westin. Placerad i Kungliga slottet i Stockholm 

 
Desiderias kröningsklänning som finns bevarad av Livrustkammaren i Stockholm är gjord i 
silvertyg med broderade guldkronor.  Orsaken till att målningarna och den faktiska 121

kröningsklänningen är broderade på olika sätt är på grund av konstnären. Fredric Westin blev 

121 Ekstrand 1991, s. 132. 
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sjuk när han skulle genomföra de båda målningarna. Dessa färdigställdes några år efter 
kröningen och klänningen ändrades så att stilen skulle passa in i det samtida modet i Sverige.

 122

 
Kröningsdräkt och kröningsceremoni 

 
Färgerna silver och guld har under kröningsceremonier sett som krönings färger ända sen 
Vasatiden och kan förklara färgvalet.  Drottning Hedvig Elisabet Charlottas 123

kröningsklänning var helt i silvertyg med ett silverbälte och små broderade guldkronor.  124

Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas släp övertog Desideria till sin kröningsklänning.  125

Desiderias kröningsklänning har även tio horisontella draperade veck i livet, något som kan 
uppfattas i porträttet.  Även skon i porträttet påminner om Desiderias kröningssko av vit 126

sidenatlas. Skorna var tillverkades av Schenck dit I’Allemand i Paris och har en guldkrona på 
toppen och vita trikåband för att hålla skon på plats. Att skon kom från Paris var inte 
underligt, för de flesta kröningsdräkter tillverkades i Sverige eller Frankrike. Detta skriver 
Gudrun Ekstrand i boken Kröningsdräkter i Sverige där hon presenterar kröningsdräkter från 
Vasatiden till Oskar II.  
 
I porträttet sitter Desideria på ett speciellt tyg med vita och svarta detaljer. Under Desiderias 
kröning bar hon en mantel med hermelinpäls.  I porträttet kan man se till vänster en vit päls 127

med svarta avlånga prickar. Svenska kröning ceremonier  i Sverige går tillbaka till Gustav 
Vasas tid och var en symbol för maktöverföring samt var en del av det svenska 
statsbildningsprocessen.   128

Mönstret på tyget är ett känt mönster från olika kröningsmantlar som användes endast under 
kröningar av kungar och drottningar. Kröningsmantelns päls som har den vita och svarta 
färgen kommer ifrån hermeliner. Själva manteln placerades på kungens eller drottningens 
axlar precis innan biskopen ledde kungen eller drottningen till tronen.  129

En annan symbol för kröningsceremoni i porträttet är det röda tyget som går över Desideria. 
Under Erik XIV kröning gick han under en himmel av rött tyg en symbol för att visa hans 
överhöghet.  Genom ett estetiskt perspektiv blev porträttet som en uppvisning för folket och 130

hovet. En uppvisning som inte bara påminde om de kungliga cermonierna i Sveriges historia, 
utan ett skådespel som fick betraktaren att uppleva Desideria som en ledande person. 
Slutsatsen är att Desideria porträtterar sig som den dominanta kraften och som en kvinna med 
mycket pondus och makt och som en symbol av kungamakten och ledarskap. 

122 Ulfsäter- Troell 1996, s. 68. 
123 Grundberg 2005, s. 76. 
124 Ekstrand 1991, s. 119. 
125 Ekstrand 1991, s. 133. 
126 Ekstrand 1991, s. 132. 
127 Ekstrand 1991, s. 130. 
128 Grundberg 2005, s. 69-71. 
129.Grundberg 2005, s. 84. 
130 Grundberg 2005, s. 82. 
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Gripsholmsporträtt 
 
Nästa porträtt skapades 1830 av Fredric Westin och hänger nu på Gripsholms Slott.  131

Desideria hade då befunnit sig i Sverige i sju år och anpassat sig så gott hon kunde till sitt nya 
liv.   132

Porträttet föreställer drottningen sittande på en stol där man ser henne från knäna och upp. 
Hon bär en svart klänning med vita puffärmar, volanger av spets och svarta band som 
skulpterar ärmarna. På klänningen har hon två silverfärgade broscher, en i midjan och en vid 
klänningens kant vid bysten. Hon bär en röd hatt med stora röda fjädrar och små guldiga 
fjädrar som ramar in Desiderias huvud. På hennes högra arm bär hon ett pärlarmband med en 
liten bild på. Hon bär även två örhängen och ett halsband som är lindat två gånger runt 
hennes hals. I bakgrunden till höger syns ett fönster med en grönaktig gardin som hänger ner 
till vänster. Desiderias högra arm ligger i hennes knä och hennes vänstra arm vilar på stolens 
armstöd. Desideria sitter på ett rött och vitt tyg med svarta prickar.  
 

                                          
Bild 10. Desideria av Fredric Westin år 1830. Placerad på Gripsholms slott, Mariefred 

 
Tyget som Desideria sitter på liknar manteln som Desideria sitter på i kröningsporträttet. En 
mantel som användes under kröningsceremonier med den vita och svarta hermelinpälsen. 
Klänningen som Desideria bär kan också kopplas till kronprinsessans porträtt och det tredje 
enskilda porträttet på Rosendals slott.  
 
 

131 Statens porträttsamling på Gripsholm 1968, s. 39. 
132 Hochshild 1889, s. 52. 
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Rosendalsporträtt 
 

Tredje porträttet av Desideria hänger på Rosendals slott och är skapat av Olof Södermark 
1832.  133

Porträttet föreställer Desideria från midjan och upp. Hon bär en svart dräkt som har en 
hjärtformad urringning med vit spets. Ärmarna är vita puffärmar som slutar där målningen 
slutar. Ärmarna har även en vit spets runt om och tre svarta band som går vertikalt över 
ärmen och ett horisontellt. Hon bär ett långt pärlhalsband som är lindat runt hennes hals fyra 
gånger och ett par pärlörhängen. Desideria bär en huvudbonad som ser ut som en stor vit oval 
med svarta prickar med tre vertikala band. På toppen av huvudbonaden syns sex fjädrar som 
sticker ut. Bakgrunden är neutral utan dekorationer eller utsmyckning. Desiderias kropp är 
vriden till vänster och hennes blick fokuserar på betraktaren.  
 

                                            
Bild 11. Desideria Svensk Drottning av Olof Södermark år 1832. Placering på Rosendals slott, Stockholm 

 
 
Alla tre klänningarna är svarta med vita puffärmar och med svarta band som formar ärmen. 
Den enda skillnaden är att denna klänning har spets på ärmarna som hela hennes stil är mer 
utsmyckad än kronprinsessklänningen från 1810. Under 1700-talet och 1800-talet var 
återbruk av kläder mycket vanligt, där man helt enkelt sydde om kläderna för att passa 
ägaren. Orsaken till detta var på grund av de höga importkostnader av tyger och material som 
skapade en obalans inom den svenska handeln. Förbud och förordningar sattes in för att 
hindra den stora trenden av så kallad klädlyx. Ett förbud som misslyckades och smuggling av 
tyg ökade.  134

133 Malmborg 1971, s. 154. 
134 Eldvik 2010, s. 96. 
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Livet i svenska hovet och Desiderias identitet 
 

Efter Desiderias ankomst till Sverige var det svenska hovet inte överlyckliga. Aristokratin såg 
henne som en dum och enkelspårig kvinna som dansade väldigt vackert.  
Ulfsäter- Troell skriver att Desideria startade ofta sina konversation med: “Tycker ni om att 
dansa?”.  135

Inom det svenska hovet var drottningens och högre uppsatta kvinnors uppgift att vara social 
och i en position med inflytande. Till skillnad från Desideria var Hedvig Elisabet Charlotta 
den centrala rollen för det sociala umgänget och inflytandet. En kvinna som tog kontroll över 
de olika högtiderna men även hovet.  Desideria kunde ha tagit dessa kommentarer att hon är 136

dum och enkelspråkig som en ren förolämpning men Desideria tog detta till sitt hjärtat och 
började rådfråga sin sociala krets, förbereda möten och lät sig undervisas i personkännedom. 
Hon ville börja imponera och få en bättre ställning i hovet.   137

Desideria kämpade med att få hovet på sin sida och att komma in i de svenska hovets 
traditioner.  Genom att inkorporera den gustavianska hovklänningen i porträttet är detta en 138

symbol för Sverige och det svenska hovet.  
Men i porträtten från Gripsholm och Rosendal inkorporerar Desideria även in sitt franska 
ursprung. Desideria bär en huvudbonad med fjädrar, något som tidigare inte avbildats i 
Sverige utan var ett vanligt fenomen i Frankrike. Ett exempel på detta är Elisabeth 
Vigée-Lebruns porträtt av Marie-Antoinette som skapades år 1783.   139

  

                                         
Bild 12. Marie-Antoinette av Elisabeth Vigée-Lebrun år 1783. Förvarad i palatset Versailles 

135 Ulfsäter- Troell 1996, s. 61. 
136 Hellings 2003, s. 69. 
137 Ulfsäter- Troell 1996, s. 61. 
138 Ulfsäter- Troell 1996, s. 61. 
139 Chateau de versailles 
http://collections.chateauversailles.fr/?permid=permobj_833f67a9-1bc3-4ed4-87a4-3322d6762e6c#de
40c463-f4a4-4191-939f-912c2dd962f0 (2019-12-14). 
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I porträttet avbildas drottning Marie-Antoinette med en fjäderklädd huvudbonad. Något som 
inte förvånar för Marie-Antoinette var en av grundarna till trenden att bära fjädrar.140

Desideria framvisar en symbol för Frankrike och korporera in sitt franska ursprung med hjälp 
av fjädrarna och med detta möjliggjorde Desideria att porträttera sin franska identitet. Detta 
kan även hänvisas till tidigare forskning där det argumenteras att mode har ett språk som 
kommunicerar och ett sätt att uttrycka sig.  Fjädrarna visar på en förändring i Desiderias stil 141

från parporträtten till de individuella porträtten. I parporträtten bär Desideria en krona men i 
de senare porträtten förändras detta till fjädrar. När det kommer till Desiderias identitet som 
Sveriges drottning bär hon på de enskilda porträtten en liknande dräkt till Gustav den III:s 
hovdräkt. Hon talar för det senare hovet som kallade henne för enkel språkig, hon ville visa 
upp sig. År 1825 bjöd Desideria in till en mottagning på slottet. Historien säger att när hon 
visade sig tystnade rummet och hon beskrivs som ett mognande sädesfält.  Porträtten är en 142

sammanställning av hur hon ville visa upp sig för hovet och samhället. Ett mognande 
sädesfält som går in i sin roll som drottning och tar sina uppgifter på allvar. Den tänkta 
publiken var hovet och adeln för att visa en annan sida av sig själv som de inte hade 
uppfattat. Hon ville värva betraktaren att ha en mer positiv uppfattning om henne. 
 
Men mode och konst gick hand i hand genom Desiderias utveckling som beställare. Eva-Lena 
Bengtsson tar upp i sin text angående Karl Johanstiden att konsten under 1800-talet präglades 
av förlusten av Finland och att Sverige tappade sin identitet inom konsten. Detta ledde till att 
flera svenska konstnärer genomförde studieresor runt om i världen för att studera den 
allmäneuropeiska traditionen av konst och hitta ett nytt sätt att porträttera skönhet.  Något 143

som passade in på Desideria och Karl XIV Johans franska rötter med den allmäneuropeiska 
konsten. Inte bara när det kom till mode men även konstnärer. Kronprins och kronprinsessan 
porträtten som skapades av Francois Gérard som var en fransk konstnär som även sågs som 
en av de stora konstnärerna i världen.   144

Bengtsson skriver ett citat i sin bok från Leonhard Henrik Roos som beskriver den svenska 
konsten: 
 

“Konstvärlden blev obeskrivligt fattig, om blott ett sätt att se och framställa föremålen vore de 
rätta”.  145

 

140 Robin W. Doughty. Feather Fashions and Bird Preservation, A Study in Nature Protection. 
University of California Press. 1976, s. 1 
141 Barbro Klein & Rundqvist. Kungligt klädd, Kungligt mode. Berghs förlag och Livrustkammaren, 
1987, s. 9. 
142 Ulfsäter-Troell 1996, s.60. 
143 Bengtsson 1999, s. 143. 
144 Bengtsson 1999, s. 143. 
145 Bengtsson 1999, s. 143. 
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Sverige ville utvecklas inom konsten för att bli sedda och bli ett mer internationellt land när 
det kom till konst.  Detta gällde även modet i Sverige, speciellt för överklassen. Detta 146

förklarar överklassens smuggling av tyg och anledningen till att de gick emot Gustav III:s 
beslut om besparingar. Desideria var väldigt modemedveten och detta kan man hitta i tidigare 
forskning där Desideria inte lätt Fredric Westin måla hennes kröningsporträtt med den 
klänningen hon bar på grund av att den var omodern när målningen skapades. Hon ville 
framstå som en modemedveten kvinna.  Detta framgår i den teoretiska utgångspunkten att 147

genom det estetiska perspektivet talade Desiderias stil till konstvärlden och till överklassen 
genom att föra in den franska stilen av porträttmålning till Sverige, det franska modet och ett 
nytt sätt att porträttera skönhet.  
 
Det som skiljer de Gripsholm och Rosendalsporträttet är Desiderias uttryck och blick. Även 
om Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta ogillade Desideria noterade hon att Desideria var 
godhjärtad och givmild.  Agneta Ulfsäter-Troell beskriver Desideria som sådan i boken 148

Drottningar är också människor. Hon skildrar henne som en vacker, glad och godhjärtad 
person.  Något som kan uppfattas i Gripsholmsporträttet med det glada och milda uttrycket. 149

Detta skiljer sig i Rosendalsporträttet där Desideria har en tom blick när hon tittar på 
betraktaren och ser inte ut att vara närvarande. Konstnären Olof Södermark var berömd för att 
måla sitt objekt realistiskt, även de små detaljerna som motivet skulle vilja gömma. Enligt 
Hochshild kände sig Desideria instängd och isolerad när hon återvänt till Sverige. Hon 
pratade ofta om sin familj i Frankrike och tillbringade mycket tid för sig själv i sin våning.  150

Desideria skrev till sin syster att hon såg sig själv som att hon hade övergivit sin familj för 
främmande personer. Något som hon inte tyckte var värt sitt pris. Hon hade gett upp sin frihet 
i utbyte mot en värld som hon inte trivdes i och med människor som synade varandra.  151

Hennes ensamhet kanske förklarar varför hon i porträttet inte uppfattas som den glada 
drottningen som på de andra porträtten, vilket kan vara en anledning till hennes ensamhet.  
 
När det kommer till Desiderias enskilda porträtt finns det indikationer på att Karl XIV Johan 
kan associeras med beställningen av porträtten. Till exempel att Desideria bär ett armband 
som har ett miniatyrporträtt av Karl XIV Johan på två av porträtten. Den första målningen är 
kröningsmålningen och den andra är Gripsholmsporträttet. En förklaring till Desiderias 
armband kan tas från olika sätt som kungligheter har avbildat sig i konstverk. Ett exempel på 
detta är målningen Las Meninas av hovmålaren Diego Velazquez som skapades år 1656.  152

 

146 Bengtsson 1999, s. 143. 
147 Ulfsäter- Troell 1996, s. 68. 
148 Ulfsäter- Troell 1996, s. 36. 
149 Ulfsäter- Troell 1996, s. 18-20. 
150 Hochshild 1889, s. 59. 
151 Ulfsäter- Troell 1996, s. 62-65. 
152 Museo Del Prado 200 Anos 
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-ede
e94ea877f (2019-12-29). 
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Bild 13. Les Meninas av Diego Velazquez år 1656. Oljemålning. 320.5 X 281.5 cm. Royal Collection Madrid 

 
I målningen kan ett porträtt av kungaparet observeras i målningen. Målningen föreställer den 
unga prinsessan av Spanien. Genom att ha ett porträtt av kungaparet i målningen kan detta 
indikeras som en markering att de är beställare. Karl XIV Johan gör på samma sätt i 
porträtten av Desideria. Han gör en markering genom att ha sin bild i porträttet. Detta kan 
ifrågasättas med att det var en slump att Desideria bar armbandet på två av porträtten, att 
detta kan ha var hennes favorit armband. Genom allt Karl XIV Johan och Desideria varit med 
älskade Desideria honom fortfarande.  
Dessa två påståenden kan inte bevisas men väcker en fråga om kungar och drottningar 
medvetet bad konstnären att måla in dem i målningar för att inte  göra sin närvaro obemärkt. 
Detta är ett område som kan forskas vidare med och undersöka mer djupgående kungligheters 
roll i porträttkonsten inom historien. 
 
Slutsatsen är att Desideria speglar sin identitet genom sina kläder och ansiktsuttryck. Men det 
markeras även att Karl XIV Johan hade något med beställningen av porträtten att göra även 
om det inte är den avgörande faktorn. Hon blev beställaren för att påverka betraktaren och att 
ge ett positivt och dominant intryck. 
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Del 3: Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna undersökning var att visa hur Drottning Desideria framställde sin identitet 
genom porträttmålning, men även om om Karl XIV Johan hade någon makt över hur 
porträtten skapades.  
 
Undersökningens första fråga var om Karl XIV Johan var beställare av porträtten och om han 
influerade dem och i så fall vilket var hans motiv till hur målningarna  porträtteras. Karl XIV 
Johan som beställare kan besvaras med både ett ja och ett nej. Kronprins och kronprinsessan 
porträtten beställdes av Karl XIV Johan precis innan hans resa till Sverige, när det kommer 
till litografierna var det Karl XIV Johan som anställde Carl Muller för att skapa litografier av 
kungafamiljen. Liksom målningen av Diego Velazquez där kungligheterna, beställarna 
porträtteras i bakgrunden och porträttet där Desiderias armband har en bild som föreställer 
Karl XIV Johan, visar att han är beställaren. Men när det kommer till Desiderias enskilda 
porträtt blir hon en mer dominant figur än när hon porträtterades för parporträtten. Det ger en 
indikation att Karl XIV Johan hade med målningen att göra men inget inflytande att påverka 
slutresultatet av de enskilda porträtten.  
 
När det kommer till Karl XIV Johans motiv måste man betrakta det svenska samhället, dess 
historiska kontext och det sociala perspektivet. Sekelskiftet präglades av död och oroligheter 
men senare kom Sverige in i en period med stora förändring och men också av lugn och 
ordning.  Karl XIV Johan hade ett viktigt arbete framför sig för att behålla monarkin och 153

freden i det svenska samhället. En rädsla för att folket skulle gå emot monarkin. Karl XIV 
Johan hade en rädsla som även Gustaf III och Gustav IV Adolf hade. Vi observerar Karl XIV 
Johans mål att ha en allegorisk framställning i porträtten av sig själv och av Desideria. Ett 
budskap som han lyckades föra ut till befolkningen genom marknadsföring av till exempel 
med litografier och kopparsticks. Befolkningen såg Karl XIV Johan som en mystisk 
hjältegestalt. Genom ett historiskt kontext ses att Sverige behövde en stark monark och en 
förändring från den tidigare monarkin. Karl XIV Johan ville lyfta fram och ge Sverige det 
som var efterfrågat. Han var en av folket och ville göra Sverige till ett mer modernt samhälle 
och hade starka motiv att visa denna bild av sig själv genom porträtt. Karl XIV Johan hade 
även motiv att sprida ett positivt budskap om samhällsförändringar för att få en positiv 
inställning hos befolkningen. En förklaring till hans positiva inställning till litografitekniken 
och varför han ofta lätt litografer skapa porträtt av kungafamiljen.  
 
Den andra och tredje frågan var vad kännetecknade Desiderias identitet i porträtten och hur 
växte hon till att bli beställaren av sina porträtt?  
Desideria kämpade för att bli bekräftad av hovet och folket. Hon blev kallad oartig, taktlös 
och för ärlig av hovet. Hon blev sedd som en kvinna som inte passade in i det svenska hovet 

153 Berglund 2009, s. 315. 
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och som förstörde för sin make. I porträtten syns en förändring från första 
kronprinsessporträttet till porträttet i Rosendals slott. Detaljer som styrker att Desideria var 
beställare av de enskilda porträtten går tillbaka till Desiderias historia Genom observationer 
och jämförelse kan man observera förändringar genom tiden mellan parporträtten och de 
enskilda porträtten. Desiderias utsmyckning och klädstil började förändras och utvecklas. 
Hon klär sig på ett mer vuxet sätt från det enkla till ett mer uttrycksfullt sätt att presentera sig 
genom fler utsmyckningar, fler volanger och de olika håruppsättningarna.  
I Desiderias kröningsporträtt och kronprinsessanporträtt observera likheter men även 
Desiderias förändring i hennes personlighet. Kronprinsessporträttet är hon en ung vacker 
kvinna, men i kröningsporträttet utstrålar hon makt och stolthet genom alla de kungliga 
accessoarerna. En annan detalj som visar att Desideria speglar sin personlighet är 
ansiktsuttrycken i de olika porträtten. Desiderias blick i alla porträtten förändras under tiden. 
I parporträtten är Desiderias ansiktsuttryck öppet, lugnt och glatt. Sammanfattningen är att 
Desideria visade sin identitet och personlighet genom sitt ansiktsuttryck och kläder. Detta 
utvecklas genom åren där porträtten kan kopplas till var Desideria var i livet och de känslor 
och svårigheter som hon levde med. 
  
Men vilken påverkan hade Desideria som konstbeställare? Hon var inte rädd att ta in nya 
element till kungliga porträtt och var noga med att vara modemedveten i de dräkter hon valde 
att bära. Något som kan kopplas till det estetiska perspektivet. Hon påverkade konsten genom 
att få in franska detaljer och göra porträttet sitt eget och inte en kvinna som blev tvingad att 
bära en dräkt. Som i analysen ville Desideria värva betraktaren och förmedla en mer positiv 
bild av sig själv. En mer självsäker och dominant person som inte kunde bli trampad på av 
personer som pratade bakom hennes rygg.  
 
Resan till att förstå Desideria och Karl XIV Johan har varit lång och fått mig att gå in i 
Sveriges historia mer än vad jag trodde. Desiderias identifierade sig som kvinna, fransk och 
familjekär i början av sitt liv. Genom historien förändrades Desiderias identitet till kvinna, 
fransk, familjekär och Sveriges drottning och det var detta som i slutet blev hennes 
kännetecknande identitet. 
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2008 s.12-16). 
 
Bild 3: Gustav III och hans paradporträtt av Alexander Roslin år 1774 - 1777. Placerad: 
Gripsholmsslott, Mariefred. (Hämtad ifrån: Ekstrand, Gudrun. Kröningsdräkter i Sverige. 
Livrustkammaren och Carlssons 1991 s. 87). 
 
Bild 4: Desideria, drottning av Sverige av Ferdinando Quaglia Gåva 1927 till Nationalmuseet 
av Hjalmar Wicander. Placerad i Kungliga slottet i Stockholm. Akvarell på elfenben, Mått 
4.6 cm. (Hämtad ifrån: Nationalmusei Miniatyrsamling. Den Wicanderska samlingen och 
museets övriga miniatyrer. Kungl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & söner. Stockholm 1929 
s.68). 
 
Bild 5: Carl XIV Johan Kopia efter porträtt av F. Gérard. Placerad i Kungliga slottet i 
Stockholm av Jacob Axel Gillberg. Gåva 1927 till Nationalmuseet av Hjalmar Wicander. 
Akvarell på elfenben, Mått 4.6 cm. (Hämtad ifrån: Nationalmusei Miniatyrsamling. Den 
Wicanderska samlingen och museets övriga miniatyrer. Kungl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt 
& söner. Stockholm 1929 s.68). 
 
Bild 6: Drottning Desideria av Carl Jarlesson-Ekenstedt. Litografi utfört på papper med mått 
49,1 x 30,7 cm på pappersyta. Bevaras på Gripsholms slott.  (Hämtad ifrån: Nationalmuseet 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/r
esult.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sartist&sp=Selement
List&sp=0&sp=0&sp=999&sp=SdetailView&sp=0&sp=Sdetail&sp=1&sp=T&sp=0&sp=Sd
etailList&sp=0&sp=T&sp=1#artistReferences (2019-12-07). 
 
Bild 7: Kung Karl XIV Johan av Carl Jarlesson-Ekenstedt. Litografi på papper mått 49,4 x 
30,7 cm på pappersyta. Bevaras på Gripsholms slott. (Hämtad ifrån:  Nationalmuseet 
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/r
esult.inline.list.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=13&sp=Sartist&sp=Selement
List&sp=0&sp=0&sp=999&sp=SdetailView&sp=0&sp=Sdetail&sp=1&sp=T&sp=0&sp=Sd
etailList&sp=0&sp=T&sp=1#artistReferences (2019-12-07). 
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Bild 8: Desideria av Fredric Westin. Placerat på Kungliga slottet i Oslo. Måtten är 293 x 
191,5 x 18 cm. Olja på duk (Hämtad ifrån: Konstbibliotekets porträttsamling av drottning 
Desideria och Nina Hoyer, e-postkonversation med arkivarie på Kungliga slottet i Oslo, 2 
Januari 2020). 
 
Bild 9: Drottning Desideria kröning 1829 av Fredric Westin. Placera i Kungliga slottet i 
Stockholm. (Hämtad ifrån: Ekstrand, Gudrun. Kröningsdräkter i Sverige. Livrustkammaren 
och Carlssons 1991) 
 
Bild 10: Desideria av Fredric Westin år 1830. Placerad på Gripsholms slott, Mariefred. 
Nummer 421. Mått: 96 x 72 cm. Olja på duk. (Hämtad ifrån: Utarbetad på 
Nationalmuseichefens uppdrag. Statens porträttsamling på Grispholm II Porträtt efter 1809. 
Wiking-Tryck Stockholm 1968 s. 39) 
 
Bild 11: Desideria av Olof Södermark. Placerad: Rosendals slott. Olja på duk. (Hämtad ifrån: 
Malmborg, Boo von. Slott och Herresäten i Sverige - De kungliga slotten. Allhems Förlag 
Malmö 1971) 
 
Bild 12: Marie-Antoinette av Elisabeth Vigée-Lebrun år 1783. Förvarad i palatset Versailles. 
Mått: 116 x 88,5 cm. Olja på duk. (Hämtad ifrån: 
http://collections.chateauversailles.fr/?permid=permobj_833f67a9-1bc3-4ed4-87a4-3322d676
2e6c#de40c463-f4a4-4191-939f-912c2dd962f0 (2019-12-14) 
 
Bild 13: Les Meninas av Diego Velazquez. År 1656. Oljemålning. Måtten är 320.5 x 281.5 
cm. Placering: Royal Collection i Madrid. (Hämtad ifrån: Museo Del Prado 200 Anos 
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-a
b8b-edee94ea877f (2019-12-29) 
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