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Af Thyge Christian Fønss 
 
 
 
Lige siden begyndelsen af 1500-tallet er Danmarks monarker blevet portrætteret i malerier og 
skulpturer af såvel danske som udenlandske kunstnere. Dronning Margrethe II er uden 
sammenligning den af vores regenter, der er blevet afbildet af flest forskellige kunstnere og i flest 
forskellige situationer. Gennem sin foreløbigt 43 år lange regeringsperiode er Dronningen blevet 
skildret både som privatperson af for eksempel Thomas Kluge, Pietro Annigoni og Henrik Have, 
som officielt ikon af for eksempel Andy Warhol, Preben Hornung og Mikael Melbye, som hustru af 
for eksempel Malel, Bjørn Nørgaard og Niels Winkel og endelig som kunstner af for eksempel Niels 
Strøbek, Jeppe Eisner og Michael Kvium. Efter studier på Sorbonne, Cambridge og Århus 
Universitet er Dronningen den danske kongerækkes første akademiker, men denne vigtige del af 
hendes livsbane er alligevel først sent blevet tema for et portræt i 2015, hvor det i anledning af 
modellens 75-års fødselsdag afsløredes på Nationalmuseet i København. Portrættet er skabt af den i 
Barcelona bosiddende, danske kunstner Lars Physant, og det er dette kunstværk nærværende tekst 
beskriver.  
 
Lars Physant er en alsidig kunstner der nyder stor anerkendelse i Spanien, og i de senere år er han 
desuden blevet et markant navn på den danske kunstscene – ikke mindst kendt for sine portrætter, 
der alle fremviser en særlig udtalt fornemmelse for modellernes indre liv, som oftest på fornemste 
vis forenes med en ærlig og inderligfølt opfattelse af samme modellers udseende og karaktertræk. 
Lars Physants portrætter fremstår helstøbte såvel kompositorisk som koloristisk, men sammenholdt 
med mange af Danmarks øvrige portrættører er det særligt hans evne til at komme ind under huden 
på sine modeller, analysere de mange indtryk han derved opnår og samle disse i ét udtryk på 
lærredet, der bør vække beundring.  
 
For Lars Physant er det ikke nok blot at indfange et udseende og afmale dette – menneskestudiet skal 
resultere i substans og sjæl, og dette opnås kun gennem en for samtidskunsten ret unik arbejdsproces, 
der indbefatter talrige malede og tegnede skitser samt mange og lange møder og sittings med 
modellerne. Til hvert færdigt portræt hører således en større samling skitser, der strækker sig lige fra 
løst tegnede studier på papir til helt færdigmalede portrætter på lærred. Modellerne skildres i denne 
proces i mange forskellige positurer og i mange forskellige situationer, og det er summen af alle 
disse skitser der til slut leder kunstneren hen mod det endelige portræts udseende og stemning. Der 
befinder sig således i kunstnerens atelier utallige af disse studier, der for de flestes vedkommende 



fremstår som færdige kunstværker, men som i Lars Physants optik kun har været at betragte som 
nedslag på vejen mod det endelige, sublime portræt. Det er en ganske bemærkelsesværdig, 
langsommelig og unik arbejdsproces, som undertegnede portrætspecialist i hvert tilfælde ikke kender 
fra andre nulevende, danske portrætmalere. Mange kunstnere udfører et par skitser i forbindelse med 
portrætbestillinger, men i månedsvis at tegne og male op til tyve færdige portrætter for at finde ind til 
såvel sin models ydre som indre udseende er kunstnerisk meget ambitiøst, meget respektfuldt over 
for modellerne og – ikke mindst – en del af opskriften på Lars Physants succes som portrætkunstner.  
 
Portrættet af Dronning Margrethe II er en gave fra Nationalmuseet i anledning af modellens 75-års 
fødselsdag, og efter en udstillingsperiode på museet skal det indlemmes i Regentparrets righoldige 
kunstsamling. Lars Physant ønskede at portrættet skulle relatere til Nationalmuseets store speciale – 
Danmarks Oldtid – hvilket nemt kunne forenes med Dronningens private interesser, der som bekendt 
i aller højeste grad omfatter passionen for arkæologi. Der er således talrige referencer til arkæologien 
i portrættet – blandt andet Dronningens smykker, hvor øreringene forestiller Fyrkat og Trelleborg og 
brochen Aggersborg.  Om det arkæologiske islæt i portrættet fortæller Lars Physant, at: 
 
”Jeg overvejede tidligt i processen at male Dronningen i et rum defineret af arkæologiske genstande 
eller måske endda en slags udgravningssituation. Når jeg fravalgte denne ide var det fordi, at det 
stod mig klart, at Dronningen aldrig har ønsket at opbygge sin egen samling af fund. Det overlader 
hun til museerne. Desuden fortod jeg, at hun nødigt ville pege på et decideret yndlingsobjekt blandt 
alle de spændende fund, så der var som sådan ikke en enkelt genstand jeg kunne give en særlig rolle 
i maleriet. Det nærmeste vi kom en sådan genstand, er den vidunderlige lille ‘bjælde’ fra 
Moesgaard, som jeg endte med at placere på bordet i billedets nedre venstre hjørne.” 
 
Portrættets kulisse er Dronningens arbejdsværelse på Fredensborg Slot, i det lille hjørne ved det dybe 
vindue – et sted, hun holder meget af at sidde og læse. Rummet er domineret af en stor samling 
mindre portrætter fra 1700-tallet, der alle er malet på kobber og symmetrisk monteret på væggen 
som en del af paneludsmykningen i Louis XVI-stil. Portrætterne forestiller Dronning Juliane Maries 
slægtninge og de suppleres af to større oliemalerier af Carl Gustaf Pilo og Louis Tocqué fra 
begyndelsen af 1760’erne, der skildrer hendes moder, Hertuginde Antoinette Amalie af 
Braunschweig-Wolfenbüttel, samt hendes søn, Arveprins Frederik. Lars Physant ønskede ikke at 
afbilde denne kunsthistorisk ellers yderst interessante væg i sit portræt af Dronningen, da dens 
farvevælde og detaljerigdom helt ville have taget pusten fra værkets helhed, så i stedet valgte han, at 
erstatte anegalleriet med en oversigtsplan over udgravningerne i Jelling suppleret med symboler på 
Danmarks vigtigste arkæologiske fund. Herved hæves portrættet til et metafysisk niveau, der fjerner 
det fra en umiddelbar, realistisk tolkning, men som tilgengæld indsætter Dronningen i en større 
symbolsk, nærmest abstrakt, sammenhæng der placerer hende i lige linie med Gorm den Gamle – 
den danske kongeæts stamfader. Portrættet kan derved tolkes som en rød tråd mellem fortid og nutid 
- præcis samme funktion som arkæologien jo besidder som nutidens formidler af fortiden.  
 
At skildre et kunstværk i et kunstværk – i dette tilfælde oversigtsplanen over Jelling – er ikke et 
særsyn i kunsthistorien. I 1600-tallet malede Johannes Vermeer således ofte landkort og malerier ind 
i baggrunden af sine værker som symbolske værdibærere, der kunne hjælpe beskueren med at afkode 
maleriets mening og morale. Lars Physant er en stor beundrer af Vermeer, og ideen med at inkludere 
planen over Jelling i portrættet af Dronningen er i høj grad inspireret af den hollandske kunstner: 
 
”Baggrunden er som i flere af Vermeers billeder en kromatisk, lys-og harmonisk indholdsmæssig 



udvidelse af maleriets rum, hvor et landkort eller et maleri bliver til en slags visualisering af, hvad 
der muligvis foregår i de malede personers bevidsthed.” 
 
Overføres ovenstående til portrættet, symboliserer plantegningen noget af det Dronningen funderer 
over, mens hun læser om arkæologi. I så fald kredser tankerne måske om udgravningerne ved Jelling 
– blandt andet den gigantiske skibssætning og den ligeledes enorme palisadeinstallation, som tydeligt 
er aftegnet på baggrundens diagrammer. Semantisk kan inkluderingen af plantegningen bag 
Dronningen også opleves som en visualisering af det der har defineret Dronningens liv og skæbne – 
nemlig at hun i 2015 på tværs af 54 generationer symbolsk forbindes med sin stamfar Gorm den 
Gamle, hvis grav er det nøjagtige centrum i billedet bag hende. Der er således mange planer af 
virkelighed og symbolisme, nutid og fortid, på spil i Lars Physants portræt, og det åbner sig på den 
måde for mange forskellige beskueres tolkninger, uanset hvilket plan man ønsker at betragte maleriet 
på.   
 
Portrættet blev skabt i løbet af vinteren og foråret 2014-2015 hvor Dronningen sad model fem 
eftermiddage til såvel malede som tegnede og fotografiske studier. Ud fra dette materiale arbejdede 
Lars Physant eksklusivt på portrættets skabelse i de følgende måneder, og det var i denne proces, at 
han udførte den før omtalte suite af portrætter af Dronningen. Dels for helt konkret at blive fortrolig 
med Dronningens udseende – dels for mere udefinerbart at spore sig ind på den stemning, der skulle 
herske i det endelige portræt, samt prøve at komme ind på livet af Dronningen og i dette forløb prøve 
at afskrælle de mange lag af forudindtagethed og fordomme et helt livs massive mediedækning af 
Danmarks førstedame har efterladt hos de fleste danskere. Lars Physant ønskede at opleve sin model 
på ny, starte forfra, og finde ind til kernen af det menneske han skulle portrættere. Beskuer man de 
mange skitser, som er afbildet i denne artikel, vil man se, at Lars Physant hurtigt har opnået et 
indtryk af inderlighed og ægthed hos Dronningen, for disse træk opleves i høj grad i de fleste af 
værkerne. Det er en imødekommende, næsten fortrolig kvinde der ser os i øjene på nogle af 
skitserne, mens man på andre af skitserne oplever et menneske i dyb koncentration. Næsten ingen 
andre af Dronningens portrættører har opnået at skabe så intime images af hende, og det tjener Lars 
Physant til ære, at han stædigt arbejdede med sit motiv og sin model indtil han havde opnået den 
grad af forståelse, som han fandt nødvendig for at kunne udføre det endelige portræt. 
 
”Dronningen var som model fantastisk seriøs, generøs og imødekommende.. Hun var kolossalt 
bevidst om dimensionen af samarbejde på alle niveauer mellem maler og model.” 
 
”Sílvia har skabt den 154 gange 154 centimeter store reliefstruktur som er 8 millimeter dyb.  
De 12 enkelte dele – man kan tale om 12 ‘billeder’ eller ‘universer’ der danner et ’multivers’, som 
udgør maleriets samlede flade, består af 12 forskellige typer lærred, og deres sammensætning 
komponerede Silvia selv. Jeg stillede dog den betingelse, at Dronningens ansigt skulle placeres 
således i kompositionen, at hendes højre øje er værkets nøjagtige centrum.”  
 
Det måske mest karakteristiske ved Lars Physants værker er, at de ikke er indrammede. Værkerne er 
opbygget af mange forskellige plader, som delvist beklædes med lærred, og det resulterer i en 
levende, asymmetrisk billedflade, hvor det er op til kunstneren at skabe ro og balance i motivet på en 
ujævn overflade, der umiddelbart opfordrer til det stík modsatte. Disse ‘lærreder’ har Lars Physant 
malet på gennem mange år, og de tilfører hans motiver et unikt og meget særpræget udtryk. Disse 
reliefstrukturer udføres af Lars Physants hustru, kunstneren Sílvia Magrinyà-Costán, og det er oftest 
først i det øjeblik at Lars Physant får et nyt af disse lærreder mellem hænderne, at han begynder at 



kunne fornemme et maleris komposition, tekstur og tonale helhed. Der er således tale om et meget 
spændende parløb – såvel kunstnerisk som ægteskabeligt. I forbindelse med arbejdet med 
Dronningens portræt er det nærliggende at sammenligne disse reliefstrukturer med Dronningens 
decoupager – begge udtryk tager afsæt i collagen, og begge udtryk arbejder med en nærmest 
kubistisk motivopfattelse, hvor rumfølelsen delvist er afløst af en tidløs sfære:Gennem kunsthistorien 
har den typiske rollefordeling mellem mand og kvinde været ganske ensporet, og det kommer særligt 
til udtryk i portrætkunsten, hvor malerne med få virkemidler skulle illustrere forskellene på kønnene 
– maskulinitet overfor femininitet. Hvor herrerne ofte blev afbildet omgivet af symboler på krig eller 
udendørsliv, blev damerne derimod skildret med symboler på indelivet, som håndarbejde og 
boglæsning. Den udfarende, ekstroverte mand, der forsvarer hjemmet og skaffer det føde som 
pendant til den hjemmegående, introverte hustru, der som hjemmets muse lader sig forsvare. Selvom 
der findes mange fornemme eksempler på portrætter, der forestiller læsende mænd, er det 
karakteristisk, så ofte bogen optræder som rekvisit i dameportrætter. Læsning er en af indelivets 
adspredelser og det har derfor været en passende fornøjelse for borgerskabets døtre, der i bøgernes 
verden kunne fordrive lidt af ventetiden indtil en frier bankede på døren. Hvor mange af de talrige 
damer, der på deres portrætter løfter blikket fra en bog for at smile til beskueren,  der rent faktisk har 
været regulært belæste, er svært at sige, men de nette og blide frøkener har næppe fostret mange 
salonistes af Madame Geoffrin-format. Anderledes forholder det sig med Dronning Margrethe II, og 
det har Lars Physant til fulde forstået. Det er bestemt ikke tom staffage, når Dronningen på portrættet 
bladrer i en bog om Danmarks oldtid. Dronningen er en af landets mest belæste personer, og hendes 
viden kan tage pusten fra selv seriøse forskere. Det er derfor en stor glæde, at vi med Lars Physants 
portræt endelig får en skildring af Dronningen, som er hendes viden og faglige nysgerrighed værdig. 
Lars Physant har formået at indsætte sin model i en imponerende kontekst – såvel symbolsk som 
naturalistisk, med Danmarks dåbsattest på Fredensborgs vægge, men disse omgivelser fjerner ikke 
fokus fra Dronningens ansigt. Som beskuere er vi ikke i tvivl om, at vi står over for en person, der i 
læsningen og i historien finder stor styrke og stor integritet. Selvom Dronningens ansigt fylder så 
ganske lidt i den imponerende komposition, suger hendes intense, kloge blik alligevel al 
opmærksomhed til sig. Lars Physants portræt indsætter sig således på fornemste vis i Dronningens 
ikonografi, der er blevet markant beriget af Nationalmuseets gave.       
 
”Ideen med at opleve modellen i en selvforglemt koncentration var vigtig for mig, og den ville jeg 
gerne overføre til portrættet. Jeg har altid troet på, at det måtte være muligt at opnå en tilstand af 
øjenkontakt uden at ofre oplevelsen af den dybt koncentrerede situation. At prøve at nå frem til dette 
dybt flygtige øjeblik var simpelthen hovedtemaet for mig.”  
 


