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ABSTRAKT 
Jag har valt att undersöka hur bilder utgör fönster till det förflutna och blir till ett 

minne av något.  Bilder kan berätta om en historisk händelse, visa hur det gick till och 

upprätta hur vi ska se på ett skede.  Bilder kan bli en ikon för en händelse. Under min 

undersökning arbetar jag med historia, bild och konst, genom att analysera bilder med hjälp 

av Erwins Panofskys ikonologiska analysmetod som visar olika historiska skeden och tolka 

vad bilden kan berätta. Vilka kännetecken har de bilder som blivit ikoniska för historiska 

händelser? Vad skymmer den ikoniska framställningen? 

I mitt skriftliga arbete har jag hittat vissa komponenter i bilder som gjort den ikonisk för 

en historisk händelse.  Dessa beståndsdelar har jag själv sedan använt för att skapa en bild för 

att beskriva en påhittad historia i gestaltningen.  

Jag analyserar fem utvalda bilder har vissa drag gemensamt. Både målningarna och 

fotografierna visar ögonblick och de alla visar en aktiv händelse. Det är rörelse i bilderna. 

Som betraktare är jag mitt i händelsernas centrum och en del av människorna i bilden. Man 

ser ett ögonblick av historien.  

Mycket tyder på att en patriarkal makt upprätthålls i alla de fem ikoniska bilderna. Den 

patriarkala makten finns alltid närvarande i bildernas konstruktion. En underliggande 

grundläggande uppfattning i den västerländska kulturen, som framträder i dessa fem bilder, är 

att männen räknas som härskande och det är dem som avgör historieögonblicken. Bilder blir 

som ett fönster till det förflutna och till viktiga händelser. Det är bilderna som skapar även 

tillgång till historien och en ”sanning” om vad som hände. Vi minns händelser genom bilder. 

 

 

Nyckelord: Bildpedagogik, Panofsky, ikonologi, ikoniska bilder, historieskapande, makt 

 

Engelsk titel: Iconic pictures 
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INLEDNING 
 

En bild kan skapa en känsla av att jag som betraktare blir ögonvittne till ett historiskt skede. 

Tanken med denna uppsats är att undersöka varför vissa bilder kan spela en signifikant roll i 

skapandet av historia. En målning kan skapa vår förställning om en historisk händelse och 

med ett urval av bilder kan vi skapa vår egen historia. Det vill säga att genom att vissa bilder 

görs ikoniska, så hamnar andra i skuggan.  

 

 Introduktion 

Jag har valt att undersöka detta ämne för att jag är intresserad för av bilder bär på 

kunskap samtidigt som de utgör fönster till det förflutna och blir till ett minne av något.  

Bilder kan berätta om en historisk händelse, visa hur det gick till och upprätta hur vi ska se på 

ett skede.  Bilder kan bli en ikon för en händelse.  

Jag har valt att undersöka bilder som är måleri och fotografi. Även om det finns 

skillnader mellan dessa två medium, så finns det också likheter. Genom analys kan jag se hur 

bilder skapar historia. Jag ska se vad bilden kan berätta och om tanken bakom bilden. 

Parallellt med undersökningen i uppsatsen, så arbetar jag med en gestaltning som också 

är undersökande. Jag undersöker om det går att använda det äldre historiemåleriets metoder 

för att framställa en målning, som visar ett historiskt skede idag.  

 

Bakgrund 

Jag har ofta kopplat ihop bild och historia. Mycket av det vi vet om människornas 

historia vet vi genom bilder. Enligt mig lever dessa två ämnen i symbios, historia kan förklara 

konsthistorien och konsthistorien kan förklara historia. I dagens skolor ses de dock som helt 

skilda ämnen. Som bildpedagog vill jag utveckla samverkandet mellan konst och historia och  

på så sätt få ut mer av de båda ämnena.   

Att jag väljer att jobba med konst och historia är att historia ligger mig varmt om hjärtat 

och alltid fascinerar mig på ett eller annat sätt. Historia kan förklara varför människor är som 

de är, varför vi har den kultur vi har och kanske vart vi skulle kunna vara på väg. Genom att 

läsa historia kan man lära sig, man kan bli äcklad och förskräckt eller vilja uppleva saker med 

egna ögon.  

Min fascination leder också till att vissa bilder kan berätta om en historisk händelse, att 

en bild kan bli till en ikon för en tid.  Att en målning, målad under romantiken där motiven 
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ofta idealiserades, kan stå för en historisk händelse och hamna i en historiebok för att visa vad 

som skedde. Som ett fönster till det förflutna och utgöra ett minne av något som kanske aldrig 

hänt. 

Några som har arbetat i ett liknande område som mig är Markus Boberg och Måns 

Regårdh. I deras Medie- och kommunikationsveteskapliga C-uppsats: Svenska ikoner? En 

jämförelse mellan ett internationellt och svenskt bildurval baserad på kriterier för ikoniska 

nyhetsbilder diskuteras det fram att om en bild ska vara ikonisk så ska bilden vara tagen i 

samband med en historiskt viktig händelse, att den kan sammanfatta något större, att den 

skapar en emotionell reaktion hos betraktaren och får stor cirkulation, något som vår 

undersökning i stort bekräftar.
1 

Deras intresse är att ta reda på vad en ikonisk nyhetsbild är 

och undersöka ett urval svenska bilders relation till ikonbegreppet. 

I ett examensarbete av Viveca Andersson Bearbetad sanning: En undersökning om 

sanning och fotografi, undersöks vad för sorts ”sanning” ett bearbetat fotografi kan förmedla 

och hur även hur det fotografiska mediets sanningsbörda skapats och skapas diskursivt. Hon 

menar att fotografiska bilder är så integrerade i vår kultur att vi tar dem för självklara och just 

därför behöver de problematiseras.
2
  

Syfte 

Syftet med denna studie är att väcka upp historieämnets potential den har och lyfta fram 

bildämnets styrkor. Bildämnet har metoder och tekniker som jag som lärare kan använda mig 

av i ämnen som historia. Bildanalys kan visa elever att det inte finns en objektiv sanning i 

bilder. Undersökningen är intressant för mitt framtida yrke som bildpedagog då en 

sammankoppling mellan de två ämnena både kan synliggöra hur maktstrukturer ligger bakom 

bilderna och hur bilder skapas, används och vinklas. På så sätt kan undersökningen användas 

som en idé för en mer integrerad skola. 

Undersökningen använd som en skoluppgift skulle kunna få elever att intressera sig för och 

lära sig mer om historia, samhällskunskap, konst, bildanalys och samtidigt generera ett 

kritiskt tänkande.  

 

 

                                                
1 Boberg, Markus & Regårdh, Måns, Svenska ikoner? En jämförelse mellan ett internationellt och svenskt 

bildurval baserad på kriterier för ikoniska nyhetsbilder. C-uppsats, 15 hp, Mittuniversitetet, HT 2011. 
2 Andersson, Viveka, Bearbetad sanning: En undersökning om sanning och fotografi. Examensarbete, 30 hp, 

Konstfack, 2008. 
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Frågeställning 

Vilka kännetecken har bilder som blivit ikoniska för historiska händelser?  

Vad skymmer den ikoniska framställningen? 

 

 Empiri 

Empirin består av fem bilder, tre målningar och två fotografier.  

 

 Urval och avgränsningar 

De fem bilder som jag har valt kommer från olika tidsepoker. Bilderna har valts för att 

de kan komma att agera eller agerar som ikoner för en händelse i historien. Kriteriet är också 

att de ska vara gjorda under den tid händelsen skedde. Bilderna är Armadaporträttet av 

Elizabeth I av England. Målad av Marcus Gheeraerts the Younger, 1598. Frihet på barrikaden 

målad av Eugène Delacroix, 1830. Washington Crossing the Delaware målad av Emanuel 

Gottlieb Leutze, 1851. Raising the Flag on Iwo Jima fotograferad av Joe Rosenthal, 1945. 

Medicinsk evakuering fotograferad av Art Greenspon, 1968. Washington Crossing the 

Delaware skiljer sig genom att vara gjord 60 år efter det förlopp som den efterliknar. Jag har 

också valt västerländska bilder med västerländska fotografer eller konstnärer. Motiven är dock 

från hela världen med en eller flera personer i. Bilder blir mer intressant med personer som 

motiv och ikoniska bilder innehåller oftast människor.  

 

 Metod 

Jag har använt mig av Erwins Panofskys ikonologiska analysmetod. Enligt Panofsky är 

ikonologi den gren av konsthistoria som rör sig med ämnet och innebörden av konstverk, i 

motsats till dess form.
3
 För att komma åt innebörden utarbetade han ett trepunktssystem vilket 

skulle kunna tillämpas på konstverk som han sa hade tre nivåer.
4
  

 Den första nivån som han kallar primär eller naturlig, som endast identifierar mycket av 

det grundläggande motivet för en målning. Det fasthålls genom att identifiera rena former, är 

att till exempel vissa konfigurationer av linje och färg representerar naturliga objekt såsom 

människor, djur, växter, hus, verktyg och så vidare. I  den primära nivån kan man identifiera 

förbindelser som händelser, uppfatta sådana uttrycksegenskaper som den sorgliga karaktären 

av en pose eller gest, eller den hemtrevliga och lugna atmosfären i en interiör. 

                                                
3 Panofsky, Erwin, Meaning in the visual arts. New ed., Penguin, Harmondsworth, 1993, sid. 51. 
4 Howells, Richard & Negreiros, Joaquim, Visual culture. 2. ed., Polity, Cambridge, 2012, sid. 24. 
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 Den andra eller den konventionella nivån används när vi behöver veta eller förstå 

konventionerna för att kunna läsa av och för att förstå en andra, djupare nivån. Det är här som 

vi kan läsa av en uggla som visdom eller att ett antal människor i grupp som sitter vid ett 

middagsbord i ett visst arrangemang och i vissa poser representerar den sista nattvarden. 

Genom att förstå dessa kompositioner så ansluter vi konstnärliga motiv och kombinationer av 

konstnärliga motiv med teman eller koncept. Motiven blir alltså erkända som bärare av en 

sekundär eller konventionell mening som vi är vana att kalla berättelser eller allegorier. 

Ikoniska bilder får ofta denna karaktär.
 5
 

 Den tredje nivån benämns som den inneboende meningen eller innehållet och är den 

nivå som avslöjar den underliggande grundläggande uppfattningen hos en nation, en period, 

en klass, en religiös eller filosofisk övertygelse. Det ultimata målet för ikonologin är att 

genomborra och läsa av den tredje nivån.
6
  

I boken Visual Culture diskuteras det om Panofskys ikonologiska system passar för 

samtida visuella texter, eftersom de inte har samma symbolik och konventioner som 

renässansbilder. Men författarna kommer fram till att även om den konventionella nivån inte 

passar yngre bilder eller fotografier, så fungerar de andra två nivåerna mycket bra för att läsa 

av samtida bilder.
7
  

I undersökningen har jag arbetat med historia, bild och konst, genom att analysera bilder 

som visar olika historiska skeden och tolka vad bilden kan berätta och tanken bakom bilden, 

ett pussel som läggs så jag och andra lättare ska kunna se. Jag undersöker vad bilderna säger, 

hur historien uppfattas i bilder och hur det äldre måleriets metoder kan användas för att 

framställa en målning idag. 

Gestaltningsarbete 

Gestaltningsarbetet är en undersökning precis som studien för uppsatsen. Det gestaltade 

arbetet pågår parallellt med det skrivna. I gestaltningen undersöks om det går att använda 

samma metoder som i det äldre måleriet, när det visar ett viktigt skeende, för att framställa en 

bild idag. Jag har själv framställt en målning som ska visa en påhittad framtida viktig 

händelse. På så sätt kan jag undersöka vad bilder säger och hur en händelse kan uppfattas med 

bilder.  I mitt skriftliga arbete har jag hittat vissa beståndsdelar i bilder som gjort dem 

ikoniska för en historisk händelse.  Dessa beståndsdelar har jag själv sedan använt för att 

skapa en bild för att beskriva min påhittade historia.  

                                                
5 Panofsky, 1993 sid. 54. 
6 Howells & Negreiros, 2012, sid. 25. 
7 Ibid., sid. 29. 
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 Teori och tolkningsram 

Förutom den konstvetenskapliga teorin använder jag social konstruktionism. Teorin 

förespråkar att det inte finns en objektiv sanning, utan allt är konstruerat och kan därför 

dekonstrueras och plockas isär. Jag utgår ifrån att alla bilder är socialt konstrukturerade, 

målningar som fotografier, och att ingen bild kan visa sanningen. De visar alltid en synvinkel. 

Vi konstrukturerar också vår egen historia, vår identitet och vårt samhälle.  

Enligt Vivian Burr inbjuder social konstruktionism oss att vara kritiska till 

uppfattningen om att konventionell kunskap är baserad på en objektiv och opartisk 

observation av världen.
8
 Det socialkonstruktionistiska perspektivet är att vi människor 

konstruerar vår kunskap om världen och vårt gemensamma sätt att förstå den. Det är genom 

det dagliga samspelet mellan människor i det sociala livet som vår kunskap skapas. Det 

innebär att alla sätt att uppfatta världen på är historiskt och kulturellt beroende. Det finns 

ingen objektiv ”sanning”.
9
  Vad vi betraktar som sanning, vilket naturligtvis varierar historiskt 

och kulturellt, kan ses som våra nuvarande accepterade sätt att förstå världen. Vissa mönster 

av sociala handlingar upprätthålls, medan andra utesluts.  

Våra konstruktioner av världen är därför förbunden med maktrelationer, eftersom de har 

betydelse för vad som är tillåtet för människor att göra och för hur vi behandlar varandra.
10

  

Vårt sätt att förstå världen kommer inte från den objektiva verkligheten, utan från andra 

människor, både förr och nu. Vi föds in i en värld där konceptuella ramar och kategorier som 

används i vår kultur redan finns.
11

  

Alla bilder innehåller lager av mening som inkluderar formella aspekter, deras kulturella 

och socialhistoriska referenser och sammanhang där de visas. Att läsa och tolka bilder är ett 

sätt att, som betraktare, bidra till att processen med att tilldela värde till den kultur vi lever i. 

Genom att betrakta och vara delaktig med bilder i världen, så påverkar vi betydelser och 

användningsområden som tilldelats bilderna som fyller vår vardag.
12

 

En teori som är besläktad med social konstruktionism är representationsteorin som 

behandlar hur tecken fungerar i syfte att förmedla mening. Enligt Stuart Hall så är all 

produktion av mening representationer som konstrueras genom språk och diskurs. 

Representation uppstår genom att en företeelse, exempelvis ett objekt eller en handling, får 

begreppslig innebörd. Denna innebörd uppstår genom att företeelsen kopplas samman med 

                                                
8 Burr, Vivien, Social constructionism. 2. ed., Routledge, London, 2003, sid. 3. 
9 Ibid., sid. 4. 
10 Ibid., sid. 5. 
11 Ibid., sid. 7. 
12 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa, Practices of looking: an introduction to visual culture. 2. ed., Oxford 

University Press, New York, 2009, sid. 46. 
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olika tecken som beskriver den. Den begreppsliga innebörden fungerar som en slags 

identifikation av den aktuella företeelsen. Med identifikation menas det som man förknippar 

med en företeelse när man tänker på den. En begreppslig innebörd hos en företeelse uppstår 

genom att den får en referens till ett begrepp för någon annan företeelse.
13

 

 Vad menas med ikoniska bilder? 

Inom bildforskningen har man studerat vad som gör en bild ikonisk och vilka 

egenskaper de ikoniska bilderna har. Hariman & Lucaites ställer upp fyra villkor som de anser 

måste vara uppfyllda för att en fotojournalistisk bild ska kunna benämnas som ikonisk: Det 

ska vara en bild som många känner igen och minns att de har sett förut, den ska anses avbilda 

en historiskt viktig händelse och som förmå aktivera en stark känslomässig reaktion eller 

identifikation, samt ha reproducerats inom flera olika medier, genrer och ämnesområden.
14

  

För Marita Sturken & Lisa Cartwright är ikonen en bild som refererar till något utanför 

dess egna enskilda komponenter, något eller någon som har stor symbolisk betydelse för 

många människor. Ikoner uppfattas ofta representera universella begrepp, känslor och 

betydelser, det vill säga en bild som produceras i en viss kultur, tid och plats som får en 

bredare innebörd och har förmåga att framkalla liknande svar över kulturer och hos alla 

betraktare.
15

 Ikoner upplevs som universella, men deras innebörd är alltid historiskt och 

kontextuellt producerade. Modern och barnet som finns porträtterat på många målningar, kan i 

denna mening inte läsas som bevis för ett universellt ideal om moderskap. Istället ses den som 

en indikator på specifika kulturella värden av moderskapet och kvinnors roll i den 

västerländska kulturen på 1600-talet, särskilt i Europa.
16

  

Även bild som föreställer en person kan bli en ikon. Popkonstnären Andy Warhol 

gjorde målningar genom att återanvända andras fotografier på ikoniska personer. Han 

utnyttjade, uppvisade och reproducerande en bild av Marilyn Monroe. Bilden av henne har 

blivit som en produkt som konsumeras i många former.
17

  

 Bildens minne av historien  

Fotografier kan liknas vid tidsfragment. Till och med det manipulerade fotografiet 

återger ett bestämt ögonblick. Händelsen som vi ser i fotografier inträffade och bilden vittnar 

om det. Som ett antal observatörer har påpekat är dock tiden som förkroppsligas i fotografier 

                                                
13 Holmberg, VT 2012, Sid. 5. 
14 Boberg & Regårdh, HT 2011, sid. 4. 
15 Sturken & Cartwright, 2009, sid. 36. 
16 Ibid., sid. 40. 
17 Edwards, Steve, Fotografi: en introduktion. Raster, Stockholm, 2007, sid. 42. 
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besynnerligt paradoxal, eftersom händelserna som vi ser i fotografier redan inträffat. Vad 

fotografiet introducerar, är i själva verket inte ett medvetande om att tinget finns där, utan i 

stället ett medvetande om att ha funnits där. Ronald Barthes menar att fotografier förbinder 

”här/nu med där/då” och att fotografiet fungerar som en påminnelse om tingens 

förgänglighet.
18

  

 Walter Benjamin var viktig i det här sammanhanget eftersom han, till skillnad från 

Barthes, var engagerad för att göra det förflutna verksamt i nuet. Benjamin var intresserad av 

att återerövra det förflutna från ”segrarna” som vanligtvis definierar historien. För honom 

hade inget i det förflutna verkligen funnits för alltid. Dess avtryck kunde återupptäckas och 

användas. Fotografiet förefaller vittna om att vissa människor existerade eller att händelser 

faktiskt ägde rum och tycks erinra oss som dessa ögonblick.
19

  

Minnen som fastnar och som utvecklas utifrån fotografier beror på hur fotografierna 

återspeglar synen på en händelse. Till och med några av de mest ikoniska dokumentärbilderna 

som har tagits under krig eller perioder av ekonomisk nedgång avfärdas ofta som tillrättalagda 

av ett eller annat läger. Minne är utan tvivel en aktiv process som konstruerar det förflutna i 

nuet och som väljer ut och omformar det enligt rådande intressen. Ibland arrangeras 

fotografier för att avsiktligt vilseleda betraktare, ofta är de iscensatta eller arrangerade för att 

underlätta framställningen eller för att öka visuell verkan. Ibland är bilder så kraftfulla att de 

förefaller ersätta själva händelserna i minnet. I själva verket bevittnar vi oftast de viktigaste 

politiska och samhälleliga händelserna genom bilder.
20

  

I de flesta fall upplevs inte de historiska händelser som formar våra liv och som utgör 

minnets stoff direkt av särkilt många individer. Vi stöter på dessa händelser via 

dokumentärbilder och en av de mesta revolutionerande konsekvenserna av fotografiet är att vi 

inte behöver varit närvarande vid en speciell händelse för att vittna om den. Vi har en 

uppfattning om följderna för dem som drabbats även om vi aldrig har besökt ett svältdrabbat 

område eller en krigszon.
21

 Det menas att fotografier som placerar oss framför dessa 

händelser utgör bara delar av historien. Effekten av bilderna är precis lika beroende av att vi 

inte var där när det fasanfulla inträffade. Nyhetsbilder erbjuder betraktaren ett säkert 

perspektiv på farliga händelser och gör dem därigenom uthärdliga, trots att avståndet kanske 

förtar verkan hos det avbildande traumat, så kan det också erbjuda en kritisk synvinkel att 

                                                
18 Edwards, 2007, sid. 164. 
19 Ibid., sid. 166. 
20 Ibid., sid. 173. 
21 Ibid., sid. 175. 
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undersöka och begrunda ifrån.
22

   

 Fotografiska sanningen  

Ikoniska bilder kan vara både målade och fotograferade, men man pratar mycket mer 

om fotograferade bilder som blivit ikoniska. Under hela sin historia har fotografering 

förknippats med realism. Skapandet av en bild verkar ske utan mänsklig inblandning, ingen 

tycks stå bakom linsen för att bestämma vad och hur en viss händelse genereras fotografiskt. 

Men till och med i en övervakningsfilm har någon programmerat kameran för att spela in en 

viss del av ett utrymme, att rama in utrymmet för att visa det på ett visst sätt. Ett fotografi 

uppfattas ofta som en oförmedlad kopia av den verkliga världen, ett bevis på det verkliga och 

fotografier har använts för att bevisa att någon var vid liv vid en viss tid och plats i historien.
23

  

 

Tidigare Forskning 

Joakim Areskoug & Henrik Peterssons C-uppsats i bildpedagogik: Konsten i 

förändring: En undersökning om, och i så fall hur pass väl, Panofskys ikonologiska 

bildanalysmodell kan appliceras på konstverk ifrån olika tider och kulturer med olika syn på 

konstbegreppet, är en uppsats som direkt är kopplat till den analysmetod jag arbetar med. De 

undersöker, genom att analysera tre konstverk, var, hur och när Panofskys modell passar 

bilder som bäst och när den fungerar mindre bra. De skriver att den ikonografiska metoden är 

baserad på äldre konstvetenskapliga traditioner, men kan tillsammans med andra metoder vara 

användbar för den moderna bildforskningen.
24

 

Jag använder mig av flera arbeten som har undersökt bilden i olika sammanhang. 

Madeleine Johansson gör en studie om den bearbetade bilden, i sitt examensarbete: Den 

bearbetade verkligheten. Området som studien behandlar är användningen av bearbetade 

bilder i nyhetssammanhang.
25

 Medan Viveca Andersson i sitt examensarbete: Bearbetad 

sanning: En undersökning om sanning och fotografi, undersöker om vad för sorts ”sanning” 

ett bearbetat fotografi kan förmedla och hur även hur det fotografiska mediets sanningsbörda 

skapats och skapas diskursivt. Hon menar att fotografiska bilder är så integrerade i vår kultur 

att vi tar dem för självklara och just därför behöver de problematiseras.
26

 Båda studenterna 

                                                
22 Edwards, 2007, sid. 177 
23 Sturken & Cartwright, 2009, sid. 16. 
24 Areskoug, Joakim & Petersson, Henrik, Konsten i förändring: En undersökning om, och i så fall hur pass väl, 

Panofskys ikonologiska bildanalysmodell kan appliceras på konstverk ifrån olika tider och kulturer med olika 

syn på konstbegreppet. C-uppsats, 15 hp, Linnéuniversitetet, VT 2012.. 
25 Johansson, VT 2013.  
26 Andersson, 2008. 
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gör sitt examensarbete i bildpedagogik.  

I Alexander Holmbergs bildpedagogiska C-uppsats Tro i bild: En studie av hur 

religiösa föreställningar kan yttra sig i bilder, undersöks vad bilder som gestaltar religiösa 

berättelser kan förmedla om den religiösa kontext de verkar i och har sitt ursprung. Han 

menar att det i många fall finns, mer eller mindre tydliga, spår av de värderingar och normer 

som varit rådande vid den aktuella berättelsens tillkomst och i det sätt den är uttryckt. Detta 

innebär att berättelser, förutom återberättandet av den aktuella handlingen, även kan ha ett 

värde som kulturhistorisk artefakt.
27

 

 I en liknande C-uppsats i religionsvetenskap undersöker Elin Eriksson hur det manliga 

framställs i nationalromantiken och om bilden överrensstämmer med de historiska källornas 

bild av myten och vilka ideal som presenteras i framställningarna. I Bland gudar och krigare: 

Asatro, ideologi och mansidealet i nationalromantikens konst undersöker hon bilder som 

svenska konstnärer gjort under en konstperiod i Sverige då man ofta hämtade motiven från 

vikingatidens mytologi, folktro, lantliv eller det svenska landskapet. Eriksson menar att 

periodens konstnärer hade en mycket naiv, idealistisk och mystiskt betingad historiesyn, där 

personcentrering och patriotism var genomgående vilket gav framställningarna ett skarpt 

ställningstagande mellan gott och ont, förtydligat som ”ljust” och ”mörkt”.
28

  

I Markus Boberg och Måns Regårdhs Medie- och kommunikationsveteskapliga C-uppsats: 

Svenska ikoner? En jämförelse mellan ett internationellt och svenskt bildurval baserad på 

kriterier för ikoniska nyhetsbilder handlar det om att bilden ska vara tagen i samband med en 

historiskt viktig händelse, att den kan sammanfatta något större, att den skapar en emotionell 

reaktion hos betraktaren och får stor cirkulation, något som vår undersökning i stort bekräftar.
 

Deras intresse är att ta reda på vad en ikonisk nyhetsbild är och undersöka ett urval svenska 

bilders relation till ikonbegreppet.
29 

I Homas Havners C-uppsats i konstvetenskap: Konst, makt och politik i 1600-talets 

England. En analys av hur Charles I försök att använda konsten som medel för att stärka 

kungamakten speglades i Anthony van Dycks konst. Där menar han att konsten under 1600-

talet inte var ett självändamål utan användes av furstar och kungar för att stärka sin makt och 

prestige.
30

 Frågan är alltså inte om man vid den här tiden använde konsten för att uppnå 

                                                
27 Holmberg, Alexander, Tro i bild. En studie av hur religiösa föreställningar kan yttra sig i bilder. C-uppsats, 15 

hp, Linnéuniversitetet, VT 2012.  
28 Eriksson, Elin, Bland gudar och krigare: Asatro, ideologi och mansidealet i nationalromantikens konst. C-

uppsats, 15 hp, Högskolan i Gävle, VT 2009. 
29 Boberg & Regårdh, HT 2011. 
30 Havner, Tomas. Konst, makt och politik i 1600-talets England. En analys av hur Charles I försök att använda 

konsten som medel för att stärka kungamakten speglades i Anthony van Dycks konst. C-uppsats, 15 hp, 
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politiska syften, det är snarare utgångspunkten och han undersöker är hur van Dyck 

visualiserade dessa syften i sina målningar. Han nämner hur verkligheten idealiseras i olika 

målningar av Charles I, där antika kolonner och tunga draperier signalerar makt och 

budskapet förstärks av riksregalierna som ligger på ett bord. 

Louise Berglund har skrivit en essä i Paketerad politik är: Den odödlige makthavaren. 

Hur Gustav Vasa byggde sin mediala image. Hon menar att skapandet av en medial image är 

en central angelägenhet för varje seriös makthavare. Idag framstår Gustav Vasa som en som 

gjorde allting rätt, då få har en sådan stor plats i den svenska historiska mytologin. Berglund 

vill att man istället för att tro på den bild som visar hur Vasa framstår som den store 

landsfadern som skapade ett ordnat svenskt rike, så var detta snarare en image som Gustav 

Vasa och hans medhjälpare skapade genom ett hårt och medvetet arbete och den tidens 

medier brukades i detta syfte. Han lyckades under 1500-talet skapa en image av sig själv som 

är hållbar än idag.
31

  

BEARBETNING OCH ANALYS 
 

1  

Armadaporträttet av Elisabeth I av England. Marcus Gheeraerts, the 
younger, 1598  

 

Denna bild är ett porträtt där personen i fråga är viktigare är händelsen, den skiljer sig 

                                                                                                                                                   
Högskolan på Gotland, VT 2009. 
31 Berglund, Louise, ”Den odödlige makthavaren. Hur Gustav Vasa byggde sin mediala image”. Ur Ekström och 

Kroon (red), Paketerad politik. Carlssons, Falun, 2007, sid: 178. 
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från de andra bilderna som påvisar det motsatta. Den visar dock en viktig händelse i Englands 

historia. Målningen visar hur Elizabeth I besegrade den spanska armadan 1588. Elisabeth I 

sitter i mitten av bilden. Kvinnan har androgyna drag, men mot ett kvinnligt håll. Hon har en 

klänning som ser stel ut.  Hennes ansiktsuttryck är allvarligt och stelt och hennes blick möter 

inte betraktarens. Hon ser ut att drömma sig bort, utan att blicken fästs på något. Hennes 

kroppshållning är rakryggad och stolt. Det är en mäktig kvinna som syns på bilden. Hon är 

drottning över ett av de starkaste kungadömena i Europa. Överallt i bilden syns hennes 

överlägsenhet.
32

 Hon har de allra vackraste tygerna, vissa broderade med guldtråd, den ädlaste 

metallen. Hon har röda tyger förknippat med kungligheter. Hennes klänning är i svart siden 

och gråblå silke.
33

 Hon bär pärlor och ädelstenar, i klädnad och hår. Hon bär en stärkt krage 

tillverkad av spets, vars huvudsakliga användningsområde var att skydda de vackra kläderna 

från fett hår, men som också visar huvudet som en åttondel av kroppen och skapar 

uppmärksamhet till ansiktet i de dyrbara vackra kläderna.
34

  

Bredvid sig har hon en kungakrona, som visar den makt hon har.  Ringformade kronor 

är symboler för kungadömet, då formen fångar upp den oändliga cirkelns symbolism. I 

kristendomens världsbild utmärker kronan inte bara ”maiestas domini”, herrens majestät, 

utan också den högsta existensnivå någon kan uppnå.
35

 Kronan representerar också en 

patriarkalisk solcentrerad världsbild, vilket kan ange varför Elisabeth I inte bär kronan. En 

kung skulle ha burit kronan, istället låter hon mannen utebli, men kronan, makten, är bakom 

henne. Hon älskade sitt folk och sade sig vara gift med landet och enbart tänkte på landets 

befolkning. Kanske kronan symboliserar just kungadömet och folket, som står vid hennes 

vänstra sida. 

I boken The Tudors visas en bild på Sir Francis Drake, porträtterad med en jordglob.
36

 

Drake var en sjöfarare som seglade över de världsomspännande haven och hämtade hem guld 

och silver till drottningen. Elisabeths hand på en jordglob antyder liknande tankar. Jordgloben 

visar helt enkelt Englands och Elisabeths makt på haven. 

Elisabeth I har också ett kvinnligt vattenväsen vid sin sida under den storm som visas i 

fönstret. Med deras förföriska hår kammar och leder de män som beundrar dem i fördärvet. 

Dessa vattennymfer var skygga, men också farliga och lockande.
37

 Dessa lockande engelska 

sjöjungfrur är allegorier över vad som har dragit ner spanska sjömän i fördärvet och lockat 

                                                
32 Alnæs, Karsten, Historien om Europa. Uppvaknande. Bonniers, Stockholm, 2003, sid. 597. 
33 Anderson Black, J & Garland, Madge, A history of fashion. Orbis, London, 1975, sid, 139. 
34 Fogg, Marnie, Fashion. The Whole story. Prestel, New York, 2013, sid: 57. 
35 Biedermann, Hans, Symbollexikonet. Svenska översättningen; Forum, Stockholm, 1991, sid. 239. 
36 Fraser, Antonia. The Tudors. A royal history of England. Cassell & Co, London, 2000, sid. 95. 
37 Biedermann, 1991, sid. 455. 
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skeppen till vassa klippor som krossar dem till spillror under stormen.  

För det är bakom hennes rum med överflöd som det intressanta händer. Bakom henne 

finns två fönster, i båda syns havet. I det vänstra fönstret är vattnet stilla och i ljust grönt, med 

en molnig men blå himmel. Man ser en kustlinje långt borta till vänster och alldeles intill den 

ett flertal skepp och ett skepp som ryker. Det pågår ett sjöslag. I det högra fönstret täckts 

himlen av ett mörkblått molntäcke, havet är mörkt grön och närmre horisonten, blått. Havet är 

fullt med höga vågor och mörka klippor sticker upp till höger i bilden. Några skepp vispas 

runt bland vågorna och slås mot de vassa klipporna. Det är storm och det ser ut som 

besättningen dränks i vågorna. I fönstren skildras kriget mellan Englands flotta och Spanska 

armadan, som slutade med att armadan besegrades, till ett högt pris för den engelska flottan. 

Men det är sådant som inte syns i bilden. 

För att förstå symboliken i tavlan, så måste man förstå hur mäktig den spanska armadan 

var. Spanien var den starkaste och rikaste nationen vid den här tiden.  Landet hämtade hem 

massvis med guld från Amerika och tillverkade vackra klädnader med inbroderad guldtråd, 

som adligt folk beställde, även från länder de befann sig i krig med. Landet var mer utvecklat 

än England. Spaniens monark Philip II byggde en, för den tiden, gigantisk flotta ämnad för att 

slå ner den engelska protestantiska drottningen med. Elisabeth I vill troligtvis med målningen 

skryta och visa andra monarker att England är att räkna med.
38

  

Det var religionskrig i Europa, protestantismen bröt med katolicismen. I Spanien och 

Frankrike letade inkvisitorer upp kättare, icke katoliker, som förhördes med grymma metoder 

och brändes på bål när de erkände. Den romersk-katolska kyrkan hade förklarat Elisabeth som 

ett oäkta barn, och uppfattade henne som en inkräktare på tronen. Den spanske kungen Philip 

II lovade påven att han skulle rädda England från Elisabeth och byggde därför armadan för att 

med krig avsätta drottningen. Men det misslyckades som alla andra försök att lönnmörda och 

utöva attacker på Elisabeth.
39

 

Elisabeth I gjorde det omöjliga. I fyrtio år regerade hon utan make, vilket var otroligt på 

den tiden då kvinnor inte ansågs kunna styra ett land. Elisabeth lyckades göra sig själv till en 

legend som jungfrudrottningen. Att påstå att hon var gift med det engelska folket gav henne 

uppskattning istället för hånfulla yttranden. Att vara kvinna var en svaghet, men hon 

utnyttjade det på olika sätt. ”Jag vet att jag har kroppen av en svag kvinna, men jag har hjärtat 

och magen av en kung.”
40

 Hon utnyttjade sin kvinnlighet för att dominera hovet som 

                                                
38 Alnæs, Karsten, 2003, sid. 563. 
39 Ibid., sid. 547. 
40 Fraser, 2000, sid. 97. 
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mestadels bestod av män. Hon kunde få emotionell respons på ett sätt en konung inte kunde, 

eftersom hon var kvinna, såväl som härskare.
41

 Hon använde sig av det som Gillan Rose 

menar är maskeraden, om hon enbart hade agerat som en man, så skulle hon ha setts som ett 

hot. Men genom att använda sin femininet så lyckas hon avväpna dem och på så sätt lyckas i 

den maskulina världen.
42

 Det har också påståtts att hon var mycket fåfäng och beroende av sitt 

utseende, vilket man kan förstå om hon använde sitt utseende som ett verktyg för att diskutera 

landets angelägenheter. Drottningen hade länge ansetts vacker och när hon inte gjorde det 

längre, så överröste hon sig själv med vackra tyger och smycken.  

Målningen är också en bild av patriotism. I en värld av krig och olika troendevärldar så 

var det viktigt att hålla landet enat. Bilden visar att tillsammans med drottningen stod folket 

enat mot det mäktiga landet Spanien. Det skapar tillhörighet. Hon sa själv att till skillnad från 

sin syster så har hon inte en droppe spanskt blod i sig, utan är en del av det engelska folket. 

Engelsk rakt igenom. På så sätt kunde hon ingjuta respekt och tvätta av sig sin mammas 

dåliga rykte, eftersom hennes mamma trots allt var engelska.
43

 

De båda flottorna led lika många förluster i män och fartyg, dock är det inget som 

nämns mycket i historieböckerna. Precis som målningen berättar historien att England avgick 

som stora segraren av sjöslaget. Slaget blir också mer minnesvärt då det var den största flottan 

som dittills utrustats som förlorade i kriget. Engelsmännen vill såklart låta påskina att England 

är ingenting att leka med och absolut inte under deras stora drottning som skapade välfärd.
44

  

 

                                                
41 Fraser, 2000, sid. 89. 
42 Rose, Gillian, Visual Methodologies. Sage, London, 2012, sid. 168. 
43 Fraser, 2000, sid. 76. 
44 Alnæs, 2003, sid. 575. 



 17 

2  

 Frihet på barrikaden. Eugene Delacroix, 1830 

Bilden visar en folksamling, men också ett grupporträtt över nio personer som är i 

förgrunden. Målningen är målad efter en specifik händelse, Julirevolutionen 1830. Det är en 

mindre revolution i Paris fyrtio år efter den stora franska revolutionen. Målningen verkar 

levandegöra den tid som den målades i. Precis som i målningen var det kaos i landet. Under 

de föregående fyrtio åren hade det varit ett antal regimförändringar och inget verkar passa 

Frankrikes folk. I Historien om Europa, besatthetens tid beskrivs 1800-talet som ett uppbrott 

från det gamla systemet, från gamla arbetsmetoder och gamla tankesätt. Drömmarna från 

1700-talet om tryckfrihet, religionsfrihet och folksuveränitet har delvis förverkligats – men 

utan att verkligt folkstyre genomförts. Europa bryter upp från det gamla – men uppbrottet 

fullbordas inte.
45

  

Konstnären tror på junirevolutionen och visar upp det genom den vackra men enkla 

bondflicka som håller fanan högt. Han kanske själv var med i folkmassan och byggde 

barrikader för att skydda sig från kungens soldater. I Historien om Europa, Uppbrott tas 

Delacroix målning Frihet på barrikaderna upp som en sammanfattning av revolutionen. Hur 

alla tillsammans kämpar för samma sak och hur detta är en personligt utformad bild av 

Delacroix som kom från en familj av hantverkare och konstnärer. Det beskrivs att konstnären 

själv upplevde upproret som en kamp för frihet och jämlikhet, men också som en strid för en 

                                                
45 Alnæs, Karsten, Historien om Europa. Besatthetens tid. Bonniers, Stockholm, 2005, sid. 685. 
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rättfärdig sak.
46

   

Man kan förstå varför Alexandre Dumas De tre musketörerna skrevs under den här 

tiden, där slagordet ”En för alla, alla för en” myntas.
47

 Slagordet verkar genomsyra Delacroix 

målning, då hoppet för en demokratisk framtid betonas, där alla olika människor välkomnas 

och där alla ska kämpa för ett bättre land. Konstnären tror att en revolution är det bästa 

alternativet och förskönar revolutionen i sin bild, utan onödig blodspillan, men med vacker 

insomnad död.   

Den person som skapar ordning är kvinnan i mitten som leder männen. Den 

solgulvarma enkla bondklänningen utstrålar ljus och hon leder dem till ljuset, segern och 

friheten. Den varmt gula med en röd ton står för solen, inträngande och belysande. Vishetens 

glöd.
48

 Hon är ljus i hyn, nästan helt vit och brösten är bara och nakna. Hennes hår är brunt, 

lockigt och intryckt under en röd mössa som sitter tajt på hennes huvud. Hon är inte smal och 

nätt, utan muskulös och kraftfull. 

 Hennes ansiktsuttryck är lugnt, stillsamt och stolt. Hennes ansikte vänts inte mot 

betraktaren utan mot folksamlingen och hon ser till att alla är med.  Denna kvinna som leder 

männen är ingen vanlig kvinna, utan Marianne, den franska republikens symbol.
49

 Marianne 

blev först en symbol för frihet och men rätt så snart för självaste Frankrike, tillsammans med 

den frygiska mössan som hon bär. Frihetsmössan.
50

 

Människorna ser ut att komma ur en dimma skapad av det damm deras fötter vispat upp 

från gatorna och som gör det svårt att andas och se. Dimman kan ses som en symbol för den 

ovissa ”grå zonen” mellan verkligt och overkligt. Den symboliserar människans ovisshet inför 

det kommande, en ovisshet som endast upphävas genom ljusets inträde: upplysning.
51

 

Överallt höjs röster, de höjer vapen, musköter och svärd. De flesta är unga män ur alla 

samhällsklasser som strider för samma sak. Soldater med uniform ligger döda framför 

fötterna på de stridande. Folket kliver över det bråte som rivits ned och ligger på marken. 

Överallt tycks det vara kaos.
52

  

Marianne lyfter stolt upp sin fana: trikoloren. Denna fana kom till användning första 

gången vid franska revolutionen 1789, vilket gör den historiskt mycket betydelsefull.
53

  Blått, 

                                                
46 Alnæs, 2005, sid. 685. 
47 Dumas, Alexandre, De tre musketörerna. Klassikerförlaget Steniq AB, Sverige, 2011. 
48 Biedermann, 1991, sid. 155. 
49 Tønnesson, Kåre, Revolutionen som skakade Europa. Förlags AB Wiken, Höganäs, 1989, sid: 211. 
50 Ibid., sid. 9. 
51 Biedermann, 1991, sid. 82. 
52 Ibid., sid. 214. 
53 Kanske kan konstnären inspirerats av Frankrikes symbolgestalt helgonet Jeanne d’Arc och använt hennes 

symboler som är ett svärd och en fana. Se mer i Biedermann, 1991, sid. 403. 
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vitt och rött som vajar i vinden. Flaggan är ren och hel, som om den inte kan komma till 

skada. Flaggan hålls uppe endast med hennes styrka. Dess budskap om frihet, jämlikhet och 

broderskap har haft stort inflytande på utformningen av många nationers flaggor i alla 

världsdelar. Färgerna rött och blått är stadens Paris färger och vitt är bourbonernas färg. Men 

symboliken runt dessa färger tycks vara djupare än så, då sankt Martin, Frankrikes 

skyddshelgon, bär en blå kåpa. Den vita färgen för förknippas med jungfrun Jeanne d’Arc och 

den röda färgen fanns i en fana i rött och guld som påven Leo III tilldelade Karl den Store.
54

  

Relationen mellan män och kvinnor var dock inte särskilt jämlik i det nya århundradet, 

vilket avspeglar sig i målningen. Alla stridande är män i bilden. Kvinnan är ingen verklig 

kvinna utan personifierar en idé om frihet. Hon är en symbol istället för återgivning av att en 

verklig kvinna faktiskt stod högst uppe på barrikaden. Marianne är också skönhetsmålad med 

nakna bröst och vit hy. Ingen kvinna skulle gå med brösten bara i målningens samtid och 

ingen bondflicka som jobbar ute och hårt skulle ha en sådan vit slät hy. Det är ett 

skönhetsideal som skiner igenom ”verkligheten”. Trots avskaffandet av adeln och deras titlar, 

så är den adliga blekheten ett skönhetsideal som fortfarande är eftertraktat.
55

 

Augusti 1789 skapas det mest berömda dokumentet från den franska revolutionen: 

Förklaringen om människornas och medborgarnas rättigheter. Även på affischer där 

förklaringen tryckts upp visas kvinnan upp som dekoration och symbol, men om hon även 

räknas som en medborgare är tveksamt.
56

 

Kvinnor deltog i revolutionen med ett hopp om bättre villkor, kvinnan hade ingen 

rösträtt och ingen kvinna hade rätt att leda betydelsefulla grupper eller ha ett officiellt ämbete. 

3  

                                                
54 Talocci, Mauro, Flaggor från hela världen. 2. Uppl. Natur och kultur, Stockholm, 1996, sid. 33. 
55 Alnæs, 2005, sid. 683. 
56 Kvinnorna symboliserar friheten och människan som blir befriad från sina bojor. Affisch om förklaringen om 

de mänskliga rättigheterna. Musée Carnavalet, Paris. 
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Marilyn Yalom har samlat kvinnors berättelser från franska revolutionen som visar att 

kvinnorna var lika aktiva som männen, de var hela tiden med, men räknades inte. Théoigne de 

Méricourts ord som vittnar om den broderliga entusiasmen som rådde under revolutionens 

stora stunder, berättar också om den djupt rotande sexismen i det franska samhället. Radikala 

kvinnor startade kvinnoklubbar där de diskuterade politik, men efter några år förbjöds dessa 

forum.  Revolutionen som hade börjat med att bjuda in alla att delta, slutade med att förvägra 

kvinnorna officiellt medborgarskap och till och med att samlas i privata föreningar.
57

 Det syns 

i målningen att kvinnor inte räknas till männen och som aktiva medborgare som slåss för sin 

sak. Marianne symboliserar inte alla kvinnor som kämpar tillsammans med männen, utan 

friheten. Männens frihet.  

 

 

4  

 Washington crossing the Delawere. Emanuel Gottlieb Leutze, 1851 

 

Det är en vintermorgon. Flera båtar lämnar land för att passera och landstiga på den 

andra sidan floden. Hela strandremsan är fylld med båtar som ska ta sig över floden. Alla 

båtar är fyllda med män. I vissa båtar finns kanoner lastade, i andra män med laddade vapen 

och i en med ståtliga fullblodshästar som män kämpar för att få ombord. Överallt i vattnet 

finns det stråk att isblock som flyter omkring och ett kallt dis ligger över vattnet Det är en 

landskapsbild och en porträttbild av dessa män som lämnar land, men samtidigt är det ett 

                                                
57 Yalom, Marilyn, Blodsystrar. Rabén Prisma, Stockholm, 1997, sid. 15. 
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porträtt av enbart en man. I mitten av bilden där himlen ljusnar finns en man som stolt ser in 

mot land. Han står i den närmaste båten, med ena benet böjt på en högre avsats, som om han 

tar ett stort steg åt det håll han ser bestämt mot. Han blickar beslutsamt och lugnt på 

landskapet. Han har något speciellt i sikte.  Målet är inte bara att komma iland utan något mer 

än landstigningen.  

Målningen visar general Washington som korsar floden Delawere inför ett slag i det 

amerikanska frihetskriget, 1776. Kriget som slutligen skilde Amerika från Storbritannien och 

gjorde Amerika till ett självständigt land.58 År 1775 inleddes den amerikanska kampen för 

självständighet från Storbritannien, som var inspirerad av upplysningens liberala idéer om alla 

människors lika värde, frihet, maktfördelning och folkligt medbestämmande. Konflikten har 

också kallats för den amerikanska revolutionen eftersom den amerikanska 

självständighetsförklaringen var så revolutionerande. 

Washington framträder i konstrast mot den ljusa bakgrunden där han stolt står i sin 

vackra sammetsklädsel och en grå vacker mantel som han sveper om sig till hälften. Det grå 

bär speglingar av himlen runt om den. Han bär också ett dyrbart smyckat svärd i svart och 

silver med en tofs i silver som hänger ned från det. Ljus, som Biedermann beskriver, är en 

världslig symbol för det gudomliga och det som motar tillbaka mörkret.
59

  Solljuset som 

ibland står för omedelbar kunskap lyser ner på människorna i båtarna som är på väg att göra 

det ”rätta”.  Även om mannen med ljusglorian runt sig, Washington, inte ska anspelar på att 

vara gudomlig så lyses han upp som en räddare. En som motar bort det dunkla, mörka och 

tunga ok som finns på Amerikas axlar.
60

  

Förutom solljuset syns också ljuset från en stjärna. Stjärnor kan vara tecken för den 

kosmiska ordningen eller sinnebilder från ljus från ovan. I den kristna ikonografin antydde 

stjärnor himmelska skeenden.
61

 Det är aftonstjärnan som visas, vilket kan kopplas ihop med 

att Washington korsade Delawerefloden, för en överraskande attack på fienden, just på natten 

mellan den 25 och den 26 december, 1777. Den kan anspela på att stjärnan vägleder 

Washington till ”det rätta”, leder honom som de tre vise männen. Leder honom till det 

förlovade landet och frihet.  

Det påstås också att de var under den här attacken som det amerikanska stjärnbaneret 

användes för första gången. De fanns behov av en flagga, som står för landets stolthet och 

lojalitet. Innan hade varje koloni en egen flagga. Den nya flaggan visade att kolonierna var 

                                                
58 Tuchman, Barbara W, Den första saluten. 2:a upplagan. Atlantis, Stockholm, 1991, sid. 56. 
59 Biedermann, 1991, sid. 260. 
60 Ibid., sid. 260. 
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redo att bryta sig ur och skapa en egen union.
62

 Washington kämpade outtröttligt för sitt lands 

frihet tills Storbritannien gjorde reträtt och gav kolonierna sin frihet. George Washington blev 

den första amerikanska presidenten. På så sätt har Washington blivit en ikon för Amerikas 

frihet. Det är mer han som är en ikon för frihet än själva målningen, även om den också står 

för frihet.
63

 

Att det finns olika etniciteter i bilden, tolkar jag som att alla folkslag i Amerika frigör 

sig. De mörkhyade invånarna och urinvånarna, med den lägsta statusen och sämsta 

förmånerna, står tillsammans med de vita sammetsklädda generalerna, med alla förmåner. De 

står enade mot imperiet och slåss för friheten och den nya fanan som snart ska stå för 

Amerika. Men folket var inte enat. Att Amerikas urinvånare skulle ha suttit i samma båt som 

Washington är en omöjlighet. Sett utifrån de fria medborgarnas perspektiv var USA 

sannerligen ett demokratiskt land rikt på tillgångar; sett utifrån slavarnas perspektiv, var det 

grymt förtyckande och utifrån de fria indianernas var det ett hänsynslöst växande imperium. I 

bilden syns bara de fria medborgarnas syn på frihet.
64

 

 Den amerikanska populärhistorikern Francis Parkman skrev 1867 att indianerna inte 

tynade bort långsamt, därför att civilisationen förstörde dem, utan därför att deras egen 

vildsinthet och omedgörliga lojhet gjorde det omöjligt för dem att existera i närvaron av 

civilisationen. Med andra ord kan man säga att indianerna inte bara hade den stora oturen att 

krossas av civilisationens frammarsch utan faktiskt själva bar skulden till sin utrotning 

eftersom de var vilda och lata.
65

 Flera indianstammar stod på den brittiska sidan i frihetskriget 

eftersom många indianer såg den avlägsne kungen som en trygghetsfaktor som kunde tygla de 

bedrägliga nya bosättarna.
66

 Ofta karaktäriserades indianen som bestialisk och aggressiv. 

Washington påpekade själv att indianer, eller ”vildar” som han sa, är som vargen, de ser olika 

ut men båda är rovdjur. Jag tror inte att dessa vilda rovdjur fick vara i samma båt som 

överbefälhavaren.  

Även många mörka amerikaner stod på den brittiska sidan, eftersom de gav möjlighet till att 

slavhandeln skulle läggas ned och de skulle få sin frihet. Just då var afroamerikaner inget mer 

än en vara och en vit ägares ägodel.
67

  

Trots dessa felaktigheter, förskjutningar av historien och den ensidiga framställningen 

av historien, så har målningen blivit ikonisk för amerikaner. En romantisk bild om hur de vita 
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amerikanerna fick sin frihet. Ett ideal om kampen för ”den goda sakens skull”. Detta ideal om 

kamp för frihet har blivit det ikoniska i bilden, mer än själva händelsen.  

 

 

5  

Raising the Flag on Iwo Jima. Joe Rosenthal, 1945 

 

Bilden är ett svartvitt fotografi taget på ett berg, där sex människor reser en flagga. Alla 

är män, soldater bär liknande smutsiga arméuniformer. Som betraktare ser man inte något 

ansikte, de döljs av skuggor eller kroppsdelar, så man kan inte läsa av deras ansiktsuttryck. 

Istället för sex människor, så blir de tillsammans som en varelse, som unisont reser flaggan. 

De är smutsiga och anstränger sig för att sätta flaggstången i marken som verkar hård. Marken 

är full av träd. Kvistar och grenar har brutits av eller kapats av eld och bomber. Nu är det 

enbart ett kaos av grenar och det finns inte mycket växlighet kvar. I all bråte kämpar de för att 

reva flaggan som fladdrar i vinden. 

De är på en upphöjd plats, längre bort ser man hur landet sträcker sig och försvinner 

bort i dimma. Männen, deras flagga och marken de står på är mörk och står som konstrast till 

den bakgrund och horisonten som syns längre bort i fotografiet. Det gör att männen och deras 

möda hamnar i totalt fokus.  

Bilden föreställer män som reser en amerikansk flagga på Iwo Jima efter en seger under 

https://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:sv-SE:official&channel=np&q=ikoniserade&spell=1&sa=X&ei=P248U8urCYzE4gSWooHwBg&ved=0CCMQBSgA&biw=1680&bih=776
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Stillahavskriget. Jag tror dock att fotografen till viss del tänkt på vad fotografiet kan 

symbolisera, då männen efter en lång kamp intagit berget och vunnit slaget, närmar sig segern 

i kriget mot Japan och har klarat av den uppgift som de erlagt sig. Fotografen har gjort ett 

medvetet val i skapandet av bilden, men bilden blev kanske starkare och mer ikonisk än 

fotografen planerade.  

Kriget i Stilla Havet under andra världskriget startade efter attacken på Pearl Harbor. 

Fortfarande finns det i USA efterdyningar av ilska över det som hände den amerikanska 

hamnen. Japan var ett rikt land på ambitioner men fattigt på naturtillgångar, landet hade länge 

närt tanken på att skapa ett storasiatiskt maktområde i Stilla Havet. Dock hade de engelska 

kolonialmakterna stor makt i stillahavsområdet och Japan såg krig som den enda lösningen på 

sina ambitioner.
68

 Amiralen Isoroku Yamamoto beslutade att göra en överraskningsattack på 

hamnen Pearl Harbor, omöjliggöra för och övertyga amerikanerna att inte gå med i kriget. Det 

mesta av flottan var inne i hamn och förstördes. Dock var hangarfartygen ute på havet och 

klarade sig, de var dessa skepp amerikanerna använde sedan mot Japan. Amiralen lyckades 

inte med idén, utan det amerikanska folket reagerade med eftertryck och Amerika förklarade 

genast krig mot Japan.
69

 

Den 19 februari 1945, den blodigaste dagen i den amerikanska marinkårens historia, 

anfaller amerikanerna den befästa ön Iwo Jima. Innan hade Japanerna varit skickliga och 

framgångsrika i kriget.
70

 Sakta men säkert erövrade amerikanska styrkorna ö för ö och 

japanerna retirerade.
71

 Iwo Jima var viktig för både japaner och amerikaner. Striderna på Iwo 

Jima har blivit en symbol för det hårda kriget i Stilla Havet med den bild av fotografen Joe 

Rosenthal som visar att den utslocknade vulkanen Suribachi erövrats och amerikanska 

soldater som reser stjärnbaneret på bergets topp. Det var under de första fyra dagarna under 

belägringen som Suribachi erövrades, men det skulle ta en månad med ett hårt utnötningskrig 

innan alla motståndare var besegrade. Av amerikanerna krävdes det 72 dagar av 

flygbombningar, tre dagars oavbruten artillerield från flottans tunga kanoner och 36 dagars 

bittra strider för att erövra Iwo Jima från Japanerna. Det kostade den amerikanska marinkåren 

6821 döda och tre gånger så många sårade, och av de 23 000 japaner som fanns på ön när 

landstigningen började togs bara 216 fångar, varav de flesta var svårt skadade. Amerikanerna 

började fråga sig hur lång tid och till vilka kostnader i människoliv det skulle medföra om de 

                                                
68 Bishop, Chris & McNab, Chris, Andra världskriget stora slag och operationer dag för dag. Forum, 
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japanska huvudöarna skulle erövras med samma metod, varför atombomben kom att 

utvecklas.
72

 Iwo Jima gav än en gång besked att så länge en japansk soldat kunde försvara sig, 

så hade japanerna inte en tanke på att ge upp.
73

 

I spåret av rashatet mellan de västallierade och japanerna som utvecklades under andra 

världskriget följde otaliga övergrepp från båda sidor mot militär och civilbefolkning. 

Övergreppen gav i sin tur nytt bränsle till redan existerande rashat. Det blev lättare att döda 

fienden på slagfält från flygplan, då rasidéer och propaganda omänskligtgjorde fienden. 

Merparten av soldaterna på båda sidor vägrade ge upp och stred till döds, vilket förklarar att 

ingen skonades. Därför var kapitulation på slagfältet knappast något alternativ. 

Sammanfattningsvis kan kriget i Asien under andra världskriget benämnas som ett 

skoningslöst raskrig.
74

  

6  

Fotografiet till höger säger mycket med sin enkelhet och med flaggan i topp. Den visar 

inga döda eller hemskheter, utan trötta män som sätter upp sitt lands flagga som en gest till 

resten av världen att USA har segrat. Den visar enbart det viktigaste. Bilden symboliserar 

mycket för amerikaner. Den har blivit en ikon för kriget i Stilla havet och de soldater som 

förlorade sina liv i kampen. Vem fienden var har mer eller mindre glömts bort, medan USA:s 

kämpande är det som blir kvar i bildens ikonisering.  Raising the Flag on Iwo Jima har 

avbildats på flera olika sätt, störst är nog statyn och minnesmonumentet i huvudstaden 

Washington. Minnesmonumentet är byggt för de soldater som förlorat sitt liv i kriget i Stilla 

havet och hur de efter allt kämpande till slut lyckades skapa fred igen. 
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7  

 Medicinsk evakuering. Art Greenspon, 1968 

 

Det svartvita fotografiet föreställer tio män i en dunge, de flesta med ryggarna vända 

mot betraktaren och med ansiktena dolda. Männen står i ett överfyllt utrymme av grenar och 

blad som lagts på varandra och de får kämpa lite för att ta sig fram. Överallt är det växlighet 

och dungen ser ut att vara gjord av mänskliga händer, mer än naturlig, då grenar har brutits 

grovt och flera hänger kvar vid trädet fast brutna. Ljus ovanifrån är den enda ljuskällan, som 

påminner om en molnig himmel under en regnig sommardag.  

De ser ut att ha kommit helskinnade från en batalj av något slag, där de flesta klarat sig 

trots att flera har blivit skadade och kanske har någon i gruppen lämnats efter som död. 

Hälften av soldaterna tycks vara skadade på något sätt och en man skiljer sig från de andra 

genom att ligga ned. Soldaten se ut att lida mycket eftersom han grimaserar mot betraktaren. 

Han biter ihop sina tänder för att ta fokus från smärtan som tycks ligga i magområdet, där 

hans hand vilar lätt som ett försök till skydd. Han ser dock ut att ligga mjukt på de palmblad 

som ligger nerhuggna på marken.   

En soldat verkar ha stannat, tittar upp och höjer armarna mot det som han ser, i en 

utmattad lycklig rörelse, som om han vore otroligt glad och lättad över det han ser. Även han 

är liksom den liggande mannen är vänd mot betraktaren, till skillnad från de flesta andra. 

Hans handflator är öppna och mottagliga för det som är över honom, nästan som en religiös 
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gest. Dock är väldigt lite av hans ansikte synligt då det försvinner in i den ljusa bakgrunden, 

man ser bara skuggan under hans käke. Trots vinkeln kan man skönja ett leende. Även flera 

andra soldater tittar upp mot himlen, ljuset och det som väntar där uppe. Dessa män är 

strandsatta i en djungel, efter att gått runt och inte kommit någon vart på grund av alla de 

skadade. 

Bilden är något olik de andra jag analyserat. Det här fotografiet har inte blivit en ikon 

för en händelse, som de andra bilderna blivit. Den har alla komponenter som en ikonisk bild 

har. Bilden skulle mycket väl ha kunnat bli en ikon för Vietnamkriget om fotografer och 

tidningar verkat på samma sätt som under andra världskriget. Istället blev två andra bilder 

överhanden och blev ikoniska för Vietnamkriget för dem visar kriget hemskheter på ett annat 

sätt än tidigare. Den första är en avrättning av en man på öppen gata i Saigon under det så 

kallade Têt-offensiven och den andra visar en naken flicka som bränts sönder av 

Napalmbomber och springer skrikande på en väg mot betraktaren.  

8 9

   

 

Flera krig som USA deltagit i har ofta felaktigt antagits vara kortvariga och enkla. 

Vietnamnkriget i likhet med världskrigen och det senare Irakkriget ansågs vara en lätt 

match.
75

 I början av Vietnamkriget uppfylldes många amerikanska soldater av idealistiska 

värderingar om plikt, mod och moral som präglade den amerikanska krigsmaktens stolta 

traditioner. Stridfältet elddop betraktades av många som en viktig prövning. De som klarade 

det var män i sina egna och sina kamraters ögon. Detta förändrades i Vietnam när 

framgångarna uteblev och kriget började kritiseras.
76

  

Det fann också en skillnad i mediernas behandling av i kriget, i början av 

Vietnamkonflikten var förhållandet mellan medierna och den amerikanska krigsmakten god. 

De byggde på erfarenheten från tidigare krig att båda parter tjänade på samarbete. Reportrarna 

                                                
75 Wright, 2009, sid. 126. 
76 Smedberg, Marco, Vietnamnkrigen 1880-1980. Historiska media: Lund, 2008, sid. 213. 
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litade kanske inte alltid på generalerna men hade stor sympati för de stridande soldaterna. 

Militären å sin sida lät självsäkert bli att införa censur utan nöjde sig med att införa riktlinjer 

mot att pressen lovade att inte äventyra sekretessen. Pressen hade stor frihet. 

 Fotografiet jag har valt fotograferades av Art Greenspon i ett tidigt skede av kriget. 

Journalister och fotografer fick ofta följa med under olika stridsuppdrag på den tiden. Senare 

förändrades det goda förhållandet och ersattes av en djup misstro.
77

 Vietnamn blev det första 

tv-kriget. Plösligt flyttades kriget brutalitet rakt in i människors vardagsrum, vilket påverkade 

opinionen i stora delar av världen. I början av Vietnamkriget märktes knappt några protester 

men efter hand växte en allt kraftigare opinion mot kriget fram i USA och demonstrationerna 

mot kriget blev allt större och våldsammare.  Övergrepp och mord på båda sidor förekom 

regelmässigt under Vietnamkriget. Men medan somliga övergrepp inte alls blev särkilt 

välkända, fick andra mycket stor uppmärksamhet. De bilder som visade Vietnamkrigets 

brutaliteter kom att bli mer betecknande än fotografier som visade soldaters mod, som Art 

Greenspons bild ovan.
78

 

Ett av de få slag som skedde under Vietnamkriget var Têt-offensiven. Nordvietnam ville 

erövra Hue, som var Vietnams kulturella och religiösa utbildningscentrum. Ansvaret för Hues 

försvar delades av sydvietnameser och amerikaner. Nära 80 procent av staden lades i ruiner 

och av ca 140 000 invånare blev 116 000 hemlösa.
 79

  Taktiskt och operativt var Têt-

offensiven ett rejält nordvietnamesiskt nederlag. Däremot förlorade amerikanerna på den 

avgörande strategiska nivån. Têt-offensiven blev en chock för den amerikanska opinionen. 

Tidigare hade många trott att USA höll på att vinna kriget. Nu förbyttes detta till en ökande 

motvilja mot kriget. Det påverkade den amerikanska stridsmoralen. Attityderna förändrades 

och soldaterna blev allt mer cyniska. Det gällde att överleva, mod betraktades som dumt och 

farligt. Uppfattningen om ära förbyttes i en känsla av skuld och skam.
80

  

De amerikanska förlusterna under kriget blev 58 000 döda. Antalet sårade var drygt 

300 000. Amerikanerna letar fortfarande efter lämningarna av 1500 döda soldater som man 

vill ta hem och begrava. Uppgifterna om Nord- och Sydvietnams förluster är osäkra, men 

USA:s myndigheter tror att fram till krigsslutet 1975 förlorade Sydvietnam minst 110 000 

stupade och 500 000 sårade. Troligen dog mellan en halv miljon och en miljon civila 

sydvietnameser. Man vet inte hur många som dog i rena stridshandlingar och hur många som 

föll offer för båda sidors övergrepp och terror. Enligt amerikanska siffror uppgick 
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Nordvietnams förluster till 683 000 stupade.
81

  

Vietnamkriget förknippas i hög grad med amerikanska övergrepp. Nord- och 

Sydvietnamesiska krigsförbrytelser fick inte lika stor 

uppmärksamhet eftersom journalisterna ofta följde med 

amerikanska förband. Det gjorde att USA ville glömma kriget och 

förlusten, veteranerna isolerades i samhället där de av många 

kollektivt sågs som krigsförbrytare. Efter hand har denna bild 

förändrats och veteranerna uppfattas idag som krigets offer och 

oskyldiga hjältar. Art Greenspons fotografi fick inspirera omslaget 

och filmaffischen för filmen Plutonen, som handlar en ung rekryt 

som står inför en moralisk kris när de konfronteras med krigets 

fasor.
82

 

10 

 

TOLKNING OCH RESULTAT 
 

Alla utvalda bilder har vissa drag gemensamt. Både målningarna och fotografierna visar 

ett ögonblick och de alla visar en aktiv händelse. Det är rörelse i bilden. Som betraktare är jag 

mitt i händelsernas centrum och en del av människorna i bilden. Man ser ett ögonblick av 

historien. Soldaterna som reser flaggan, en helikopter som hittar och räddar en pluton av 

soldater som lyfter ansiktena mot himlen, revolutionen som stormar och korsar en flod under 

natten för att anfalla fienden. Till och med i den bild där drottning Elisabeth sitter stilla, så 

pågår det stormar och slag utanför fönstret.  

Alla bilderna har liknande konstruktion, trots skillnad i teknik. De skiljer sig i att 

fotografierna är tagna i samma ögonblick som händelsen sker, medan målningarna visar på 

något som redan har hänt, ett måleri planeras och har en lång utförandeprocess. Trots detta 

skapas en bild för betraktaren av händelsen och bilden blir själva minnet av händelsen.  I alla 

bilder får man direkt en känsla för vad som händer och att det är en kamp som pågår uppfattar 

man lätt.  De är alla konstruerade så att viktiga personer har satts mitt i bilden och flera av 

dem har också upphöjts. De personerna blir som en påminnelse för betraktarna om historien 

och vad som ska minnas.  
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Det går att upptäcka vissa utmärkande egenskaper och gester i alla bilderna. Vissa 

kännetecken utgör symboler som målningarna, men de återfinns även i fotografierna, trots att 

de ofta inte har samma symboliska värde eller för att symboliken är så välkänd att vi inte ens 

ser det som symbolik.  

 Fanan 

Fanan är ett typiskt exempel. I fyra av de valda bilder syns fanan som en viktig symbol för 

seger och makt. I Frihet på barrikaden håller Marianne fram fanan för att mana på alla 

kämpande. I Washington crossing the Delawere står fanan precis bakom befälhavaren. Det är 

det viktigaste föremålet i båten, efter Washington. I fönstren på Armadaportsättet har 

drottning Elisabeths skepp den engelska fanan i masten, medan de skepp som är fienden har 

inga flaggor alls. De är bilden av förlust. I Raising the Flag får flaggan den mest 

framskjutande platsen. Fotografiet har blivit en ikon för den amerikanska segern i Stilla havet. 

Tillsammans, som en enad styrka, reser soldaterna flaggan.  

I bilderna är det mod och styrka som flaggan representerar och det är ingen slump att 

man sätter en flagga på bergets topp vid bergsbestigningar eller vid månlandningar.  

 Ljuset 

Ljuset används ofta symboliskt i bilderna och inte som en avbildande målerisk teknik. Ofta 

lyser det på huvudpersonen, för att förstärka personen i fråga, som i Frihet på barrikaden och 

i Medicinsk Evakuering. Men ljuset kan också läggas bakom de viktiga personerna så det kan 

bildas en liknande ”gloria” runt personerna, som i Washington crossing the Delawere och 

Raising the Flag on Iwo Jima. Även i Armadaportsättet, som är litet annorlunda konstruerad 

än de andra bilderna, har ljuset symbolisk innebörd. Det är stor skillnad i de båda fönstren, då 

i det ena är ljust grönt och i det andra mörkblått.  Om ljuset är explicit symboliskt i 

målningarna, så används det snarare implicit i fotografier.   

Elin Eriksson nämner i Bland gudar och krigare att vikingen i nationalromantiska 

målningar skulle representera den nordiske mannen som en sorts oövervinnelig 

övermänniska, en atletisk ”ljushjälte” som bekämpar de mörka makterna.
83

 På samma sätt kan 

Washington liknas vid en ”ljushjälte” när han korsar Delawerefloden för att kriga mot det 

”onda”, med ljuset som en gloria och fanan som lyses upp bakom honom. Det är inte heller 

konstigt att använda denna symbolik eftersom Kristi ord ”jag är världens ljus” skulle få den 

största betydelse för ljussymboliken inom kristendomen.
84
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 Gester, blickar och kroppsspråk 

I de flesta bilderna är inte huvudpersonerna rädda eller ängsliga. Eftersom målningen är en 

efterkonstruktion, så kan konstnären medvetet välja så att huvudpersonen alltid framstår som 

stolt och beslutsam.  Drottning Elisabeth i Armadaporträttet visar knappt något intresse alls, 

utan ser ut som hon förväntade sig en seger. Hennes kroppshållning är rakryggad och stolt. 

Det är en mäktig kvinna som syns på bilden. Hon är drottning över ett av de starkaste 

kungadömena i Europa. Överallt i bilden syns hennes överlägsenhet.  

Washington ser stolt och säkert in mot land som om inget kunde rubba honom. Han står 

i den främre båten, med ena benet på en högre avsats än den andra, som om han tar ett stort 

steg åt det håll han ser bestämt mot. När de andra i båten ser något ängsliga ut, så är han 

beslutsam. Washington har något speciellt i sikte, ett mål. Målet är inte att komma iland utan 

något mer efter landstigningen. I Frihet på barrikaden är Marianne den som skapar ordning 

och leder männen. Medan de andra är upproriska, ilskna eller uppsluppna, så är hennes 

ansiktsuttryck lugnt, stillsamt och stolt. I hennes högra hand, starkt och stabilt, håller hon 

trikoloren, den numera franska flaggan. Blå, vit och röd vajade i vinden. 

De sex människor som tillsammans nästan verkar utgöra en enskild varelse, reser 

flaggan unisont, starkt och stabilt.  Den bild som inte har en lika stark huvudperson är 

fotografiet Medicinsk evakuering, när soldaten lycklig och lättad tittar upp mot himlen. Så 

lycklig att han sträcker sina armar mot himlen. Han har tidigare varit orolig, men nu kommer 

räddningen.  

 Attribut 

I flera bilder återfinns vissa detaljer för att förstärka eller förklara situationer i bilderna. Detta 

gäller främst målningarna, där olika objekt kan få en symbolisk innebörd, generellt i 

fotografier planeras inte något sådant in.  

Washington bär ett dyrbart smyckat svärd i silver i Washington crossing the Delawere och 

oftast är svärdet en maskulin symbol. Som signum för suveränitet bär flera manliga helgon 

svärd. Svärdet står för den obetvingade kraften och den himmelska sanningen. Det är som om 

Washingtons vackra svärd påvisar manlig styrka och det är som om han är personligen en 

krigsgud som går mot seger, eftersom ingen kan utmanövrera en gud, eller som den självaste 

vitala kraften för Amerika. Elisabeth med en kungakrona vid sin sida visar den makt hon bär 

med alla hennes tyger och dess starka färger som också påvisar hennes styrka och makt. 

Jordgloben visar Englands och Elisabeths makt på haven. En siren syns på hennes vänstra 

sida, som visar att drottningen har vattenväsen till sitt förfogande och de hjälper att dra ned 
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fienderna i havet.  Marianne bär, förutom fanan, en frihetsmössa i Frihet på barrikaden. Hon 

har också en enkel men vacker bondklänning och är barfota. Inga av dessa detaljer är 

slumpmässiga. Främst den frygiska frihetsmössan som hon bär på huvudet står för den 

franska republikanska friheten och är förutom fanan den viktigaste detaljen i målningen.  

 Etnicitet 

I alla bilder är de flesta människor av europeiskt eller västerländskt ursprung. Vinnarna 

skriver historien. Elisabeth, Marianne med folket, Washington, soldaterna på Iwo Jima och 

soldaterna i Vietnam förefaller alla som vita. Eftersom de med västerländskt ursprung är de 

som har haft makten i de västerländska samhällena och i den kultur som följer, så är det också 

dem som avbildats. De är främst den europiska männen som haft makten och tagit besluten, 

de är också de som skrivits in i historien och avbildats. På så sätt blir också dem de främsta att 

minnas i en västerländsk kultur. I Washingtion crossing the Delawere är dock hans båt full av 

olika etniciteter, men detta är snarare en konstruktion för liera alla folkslag med Washingtons 

kamp.  

 

 SLUTDISKUSSION 
 

 Männens makt i bilder 

En patriarkal makt upprätthålls i alla de fem ikoniska bilderna. Den patriarkala makten 

finns alltid närvarande i bildernas konstruktion. En underliggande grundläggande uppfattning 

i den västerländska kulturen, som märks i dessa fem bilder, är att männen räknas som 

härskande och de som avgör historieögonblicken. 

I tre bilder: Washington crossing the Delawere, Raising the Flag, Medicinsk evakuering 

syns enbart män. I två av dem, är alla män vita. De framstående männen i alla tre bilderna är 

vita. Här kan man läsa av att det är männen som avgör historien i samhället, det är dem som 

agerar. Det man inte vet är att kvinnor eller män av andra etniciteter inte har makt att agera 

och verka framstående.  

De andra två bilderna innehåller två framstående, tillsynes, starka kvinnor. I mitten av 

målningen Frihet på barrikaden syns Marianne, den enda kvinnan i bilden. Hon är stark och 

stolt. Armadaporträttet föreställer drottning Elisabeth som framstående och stark. Sällan visas 

kvinnor i samma positioner som män i bilder. Ikoniska bilder med kvinnor visas ofta som 
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modern som sköter sitt barn eller som ett skönhetsobjekt.
85

 Få historiska bilder innehåller 

kvinnor och väldigt sällan viktiga kvinnor. 

Två av de bilder som jag har valt att analysera har kvinnor i huvudrollen, Frihet på 

Barrikaden och Armadaporträttet, är inget undantag. I Frihet på Barrikaden är Marianne 

snarare än symbol än en riktig kvinna av kött och blod. Det var inte särkilt jämlikt under 

perioden då den franska revolutionen stormade. Alla stridande i bilden är män. Det är inte en 

kvinna som står högst upp på barrikaden utan en personifierad idé om frihet som senare blir 

symbol för Frankrike. Marianne är, samtidigt som en symbol för något, också en 

skönhetsdetalj med nakna bröst, vit hy och med en kroppshållning som påminner om en 

romersk staty. Hon sätts upp på en piedestal för att betraktas, hon kämpar inte utan står där 

som frihetsgudinnan själv. Kvinnan blir inte en verklig kvinna utan en symbol bland männen 

konstruerat för männen att betrakta.  

Det märks också vad makten ligger i Elisabeths porträtt. Samtidigt som drottningen har 

smyckat sig från topp till tå med ädelstenar, guldtråd och pärlor, så är hennes ansikte närmast 

androgynt, som hon har utplånat sina kvinnliga drag. Inte heller bär hon den kungliga kronan, 

den manliga symbolen för makt, utan låter den ligga vid sidan om henne. Hon sade sig vara 

gift med folket, men det kan ligga något i att hon inte kan ta en kungs position, är fullt 

medveten om detta och visar det genom att inte bära kronan. För att som Havner menar att 

konsten under 1600-talet inte var ett självändamål utan användes av furstar och kungar för att 

stärka sin makt och prestige. Han nämner hur en idealisering av verkligheten skapas i olika 

målningar av Charles I.
 86

  

Det påminner om Elisabeths porträtt då hon stärker sin makt i bilden, men väljer inte 

den absoluta makten som är kronan. Dock är det är som hon tillskriver sig makten som en 

man i hennes ansikte, men samtidigt måste hon smycka sig fullt ut för att jag som betraktare 

ska förstå att hon är värdefull, lika viktig som kungar i hennes samtid. Hon måste hela tiden 

sträva för att upphöja sig själv, för att få den status som män, men inte förstärka sig för 

mycket och därmed bli ett hot. På så sätt kan hon ha använt sig av det som Gillan Rose menar 

är maskeraden, om hon enbart agerar som en man, så skulle hon ses som ett hot. Men genom 

att använda sin femininet, så lyckas hon avväpna de som känner sig hotade och på så sätt 

lyckas i den maskulina världen.
87

 

Chantal Mouffe använder begreppet ”konstitutiva yttre” för att framhäva att skapandet 
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av en identitet alltid innefattar etablerandet av en skillnad: en skillnad som ofta konstrueras av 

en hierarki, till exempel mellan form och innehåll, vitt och svart, man och kvinna, etcetera
88

. 

Den andres existens framträder som en möjlighetsbetingande för min identitet, eftersom jag, 

utan den andre inte kan ha en identitet. Varje identitet är därför ohjälpligt destabiliserad av 

andra. Min identitet är aldrig naturlig utan alltid beroende av en annan enhet och detta 

ifrågasätter varje essentialistisk uppfattning av identitet och utesluter varje försök att 

slutgiltigt definiera identitet eller objektivitet. Identitet kan därför inte tillhöra bara en person 

och ingen hör till en enskild identitet.
89

 Genom att bara ha en krona, så märker jag frånvaron 

av den kung och därigenom skapas identiteten av Elisabeth som jungfrudrottningen. Samtidig 

påminns jag som betraktare att hon är det motsatta mot en kung: drottning och kvinna och på 

så sätt blir också en patriarkal makt också synbar genom bildens konstruktion.  

  

 Bilder som historieskapande 

Erwin Panofsky nämner ett brev som Marsilio Ficino skrev till Poggio Bracciolinis son. 

Där skrivs att historia är nödvändigt, inte bara för att göra livet angenämt, men också för att 

ge det en moralisk betydelse. Det som är dödligt, uppnår odödlighet genom historia; vad som 

är frånvarande blir närvarande; gamla saker blir föryngrade; och unga män snart gamla. En 

människa sägas ha levt så många millennier som omfamnas av loppet av sin kunskap om 

historia.
90

 

Mycket historia minns vi genom bilder. Fotografier kan uppfattas som tidsfragment. 

Händelsen som vi ser i fotografier inträffade och bilden vittnar om det. Roland Barthes menar 

att fotografier förbinder ”här/nu med där/då” och att fotografiet fungerar som en påminnelse 

om tingens förgänglighet.
91

 Minnena som utvecklas utifrån fotografier som fastnar beror på 

hur de återspeglar synen på en händelse. Minne är utan tvivel en aktiv process som 

konstruerar det förflutna i nuet och som väljer ut och omformar det enligt rådande intressen. 

Ibland arrangeras fotografier för att avsiktligt vilseleda betraktare, ofta är de iscensatta eller 

arrangerade för att underlätta framställningen eller för att öka visuell verkan. Ibland är bilder 

så kraftfulla att de förefaller ersätta själva händelserna i minnet. I själva verket bevittnar vi 
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oftast de viktigaste politiska och samhälleliga händelserna genom bilder.
92

  

Bilder blir som ett fönster till det förflutna och till viktiga händelser. Det är bilderna 

som skapar tillgång till historien och en ”sanning” om vad som hände. Vi minns händelser 

genom bilder, sällan har betraktaren personligen varit där händelsen inträffade, men ändå 

minns man händelsen som det var igår. I de flesta fall upplevs inte de historiska händelser 

som formar våra liv och som utgör minnets stoff direkt av särkilt många individer. Vi stöter 

på dessa händelser via dokumentärbilder och en av de mesta revolutionerande konsekvenserna 

av fotografien är att vi inte behöver varit närvarande vid en speciell händelse för att vittna om 

den. Vi har en uppfattning om följderna för dem som drabbats även om vi aldrig har besökt ett 

svältdrabbat område eller en krigszon.
93
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Ikoniska bilder blir till om och om igen i olika mediala former. Genom att skapa en 

parafras av ikonisk bild så kan man använda sig av den konvention som bilden skapar och 

använda sig av dess historiska referenser, men samtidigt kan bilden få nya betydelser.  

Washington crossing the Delawere har i parafraser omskapas flera gånger. Ju mer den 

används och omskapas, ju mer ikonisk blir bilden. Även Raising the Flag har omskapats i alla 

möjliga former och produkter. På så sätt upprätthålls också konventionerna. 

Hito Steyerl beskriver sanningens politik med hjälp av Foucault: Varje samhälle har sin 

egen sanningsordning, sin ”allmänna politiska” sanning: det vill säga att samhället accepterar 

vissa diskurser, som det låter fungera som sanna diskurser och det ger status åt dem som har 

att bestämma över vad som är sant och vad som är falskt.
94

 Han nämner också att regerande är 
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en maktform som strukturerar fältet av subjektens möjliga handlingar genom produktionen av 

sanning.
95

  

Vad vi betraktar som sanning, vilket naturligtvis varierar historiskt och kulturellt, kan 

ses av oss våra nuvarande accepterade sätt att förstå världen. Eftersom jag inte är infödd med 

de konventioner som de som föds i USA, så räcker inte min kunskap till att förstå Washington 

crossing the Delawere. Men genom att läsa amerikansk historia, så lärde jag mig den 

information för att förstå för att förstå vad bilden visas. Dock kommer jag aldrig förstå bildens 

”verkliga” värde, eftersom jag ser bilden från en annan distans än en amerikan. Jag förstår inte 

bildens betydelse, även om jag förstår att den är viktig för amerikaner eftersom den har 

omskapats ett antal gånger, utan betraktar bilder som förklarar Sveriges historia som mycket 

mer införstådda.  

I bilden visas en historia som jag nästan direkt kan uppfatta genom de konventioner och 

den historia Sverige har.  Genom att Danmark och Sverige har krigat ett antal århundraden, så 

talar målningen direkt till mig det är hemskt det som visas, en dansk kung på en svensk tron 

är alltid fel. Medan jag som betraktare tycker Washington crossing the Delawere kan bli 

alltför pampigt eller överdrivet, så får jag inte samma tanke om Valdemar Atterdag 

brandskattar Visby. Vilket är absurt för någon som skulle se de båda bilderna mer objektivt.  

Jag är helt enkelt infödd med vissa konventioner och har svårt att se förbi dem. Bilder 

kan inte bara berätta om en händelse utan också om konventioner som rådde under tiden och 

den tid vi har idag.  
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 Bilder som representanter för historiska händelser 

Under min skolgång fokuserades historien mycket på andra världskriget och Hitler, och 

vad han orsakade. Detta gjorde att andra händelser kom i skymundan. De flesta bilder visade 

Hitler och några få Stalin. Stalins hemskheter försvann i informationen om Hitler. Endast en 

bild visades om kriget i Stilla Havet, vilket var just var Raising the Flag på Iwo Jima. Bilden 

fick representera hela kriget och väldigt litet skrevs om stillahavskriget. Min enda förståelse 

för kriget kom från denna bild. Att några få bilder blir representanter för olika händelser, 

ikoniska för ett skede blir problematiskt för elevers världsuppfattning.  

Det är klart att bilder på något sätt lämnar avtryck hos oss, påminner oss om historiska 

skeden och hjälper oss minnas en händelse. Hur stora avtryck de lämnar varierar, vissa 

påverkar oss mer och andra mindre och så finns det dem som blir ikoniska för händelse, då 

väldigt många människor får samma intryck.  

Om bilder hjälper elever att förstå och minnas kan vi inte förlita oss på enbart några 

bilder, utan måste erbjuda ett spektrum av olika sorters bilder som inte räknas som 

representativa eller är ikoner. De kanske inte bör tas med huvudtaget.  Som lärare måste jag 

visa bilder från alla sidor av en händelse och flera berättelser måste tas med. Det får inte 

finnas en självklar ”god” eller ”ond” sida som lätt skapas. Om man hela tiden tror att det finns 

en rätt sida så finns det alltid möjlighet till krig. Om det inte går att behandla detta spektrum 

av bilder, så är det viktigt att visa för elever vikten av att alltid ha en kritisk hållning till bilder 

så att de blir medvetna om att bilder alltid är konstruerade och aldrig objektiva. Jag tror själv 

att elever måste ha ett kritiskt förhållningssätt till bilder för att kunna lära sig mer om historia 

och förstå det samhälle de lever i. Vilket jag tror skulle skapa en bättre framtid för oss alla.  
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