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Passioner och uttryck i måleriet 
Ett tema för den franska konstakademiens konferenser under 
1600-talets andra hälft

Roussina Roussinova

”Un peintre exprime avec des couleurs les passions que le poète 
exprime avec des paroles”.1 Det är med bland annat detta exempel 
som Antoine Furetière förklarar betydelsen av verbet exprimer 
(uttrycka, beskriva) i sin Dictionnaire universel från 1690. Att målaren, 
såsom poeten, uttrycker själsrörelser var inte någon unik tanke för 
1600-talet. Passionerna och deras uttryck inom de olika konstarterna 
tillmättes stort värde även under renässansen och inte heller då var 
intresset för passionernas uttryck nytt.2 Att målaren ger uttryck för 
passioner genom färgen, liksom poeten gör genom orden, är 
emellertid ett påstående som aktualiserar frågan om hur själsrörelser 
kan uttryckas genom de medel som står konstnären respektive 
poeten till buds. På samma gång förutsätter påståendet också en hel 
del teoretiska ställningstaganden. Mot bakgrund av den välkända 
kontroversen om färgens respektive linjens relativa position i 
måleriet, la querelle du coloris, som utspelade sig under 1670-talet i 
Académie Royale de peinture et de sculpture (grundad 1648) och 
som fortfarande var aktuell vid tiden för Furetières Dictionnaire, blir 
det särskilt konnotationsrikt. En av orsakerna till att färgen vållade en 
sådan schism låg i dess accidentella karaktär: om formerna, det vill 
säga det som kan fångas blott med linjen, äger en relativ 
beständighet så är deras kolorering, sådan som den uppträder i 
naturen och sådan som den uppfattas av det mänskliga ögat, flyktig 
och föränderlig. Huruvida Furetières definition av passion även var 
menad som ett ställningstagande för färgens autonomi kan 
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* Uppslaget till denna artikel tillkom under en forskningsvistelse i Paris våren 2001, 
finansierad med medel ur Birgit och Gad Rausings Stipendiefond.
1 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, (Paris 1690). Citerat ur Gaston Cayrou, 
Dictionnaire du français classique. La langue du XVIIe siècle [1924], 2e éd. (Paris 
2005), ”Exprimer”. 1600-talets franska skiljer inte mellan passion/lidelse och känsla, 
eller den moderna franskans passion och sentiment. I Furetières Dictionnaire 
universel ges ordet ”passion” följande förklaring: ”Passion. Se dit des différentes 
agitations de l’âme selon les divers objets qui se présentent à ses sens…, la volupté 
et la douleur, la culpidité et la fuite, l’amour et la haine;… la colère, l’audace, la 
crainte, l’espérance et le désespoir, etc.”, citerat ur Cayrou, Dictionnaire du français 
classique,!”Passion”. Något förenklat kan sägas att passion refererar till känslor eller 
själsrörelser generellt, medan sentiment refererar till en åsikt, bedömning, tanke, 
som formats i intellektet. Se vidare Cayrous förklaring till ”Sentiment”; i denna artikel 
kommer jag att på svenska använda orden ”passion” och ”känsla” synonymt och 
avser den innebörd som ordet passion hade i franskan under 1600-talet.
2 Jennifer Montagu ger en utmärkt sammanfattning av den breda diskussionen om 
passionernas uttryck i måleriet och de övriga konstarterna i The Expression of the 
Passions. The Origin and Influence of Charles Le Brun’s Conférence sur l’expression 
générale et particulière, (New Haven and London 1994), s. 1–8 och 50–67.



naturligtvis diskuteras. Dock kvarstår det faktum att passionernas 
uttryck i måleriet inte utan vidare låter sig förklaras med referens till 
färgen – i varje fall inte om vi utgår ifrån den av Akademien 
sanktionerade definitionen av begreppet expression.

I sin strävan efter att i förnuftets namn formulera allmängiltiga 
regler för målarkonsten upphöjde Akademien känslornas uttryck, 
expression, till en av måleriets viktigaste kategorier. I samband med 
detta gjorde akademimedlemmarna det i konstteorins historia 
förmodligen mest systematiska försöket att belysa frågan om hur 
passionerna tar sig uttryck i måleriet. Eftersom Akademien i sann 
Aristotelisk anda ansåg att måleriets främsta uppgift var att, liksom 
poesin och historien, skildra ädla ämnen och därmed instruera 
betraktaren, definierades dess regler med utgångspunkt i 
historiemåleriet (avbildningar av händelser från den religiösa och den 
profana historien, den grekisk-romerska mytologin eller la fable, samt 
allegori). I detta sammanhang har känslornas uttryck – generellt för 
representationen (expression générale) och specifikt för de olika 
gestalterna (expression des passions particulières) – en avgörande 
betydelse, eftersom känslorna är, enligt Akademien, inget mindre än 
”historiemåleriets vokabulär”.3 

I denna artikel ska jag försöka visa hur medlemmarna av 
konstakademien i Paris identifierar, diskuterar och söker 
systematisera passionerna och deras uttryck i konferenserna från 
perioden 1667 till ca 1680.4 Jag kommer även att beröra relationen 
mellan uttryck (expression) och komposition (ordonnance). 
Expression och ordonnance betraktades och definierades av 
Akademien som två distinkta kategorier i måleriet, men i 
konferenserna behandlas de som varandras förutsättningar i så hög 
utsträckning att de tenderar att smälta samman. Det 
tillvägagångssätt och den fokusering som jag valt, bestäms av min 
uppfattning att vi har en hel del att vinna på en läsning av 
Akademiens konferenser, där passionerna och deras uttryck i 
måleriet var ett mycket viktigt och ständigt återkommande ämne. En 
ökad förståelse för det breda begreppet expression, samt dess 
relation till begreppet ordonnance, kan ge den moderne betraktaren 
fler spår att utforska i mötet med det franska historiemåleriet från 
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3 Alain Mérot, Les Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture au 
XVIIe siècle, (Paris 1996), s. 314.
4 Ett urval av Akademiens konferenser har getts ut av Henri Jouin i Conférences de 
l’Académie Royale de peinture et de sculpture, recueilles, annotées et précédées 
d’une étude sur les artistes écrivains, (Paris 1883). En senare utgåva, också i urval, 
har getts ut under redaktion och med inledande kommentarer av Alain Mérot. Se 
ovan, not 3. Under ledning av Jacqueline Lichtenstein och Christian Michel pågår för 
närvarande vid Centre allemand d'histoire de l'art i Paris ett projekt, som syftar till att 
ge ut Akademiens kompletta konferenser från perioden 1648-1792 (221 texter totalt) 
med kommentarer, illustrationer mm. Del 1, Les conférences au temps d'Henry 
Testelin, 1648-1681 i två band publicerades våren 2007 (ÉNSB-A). Ytterligare 9 delar 
(18 band) med de återstående konferenserna är under arbete. I denna artikel 
refererar jag till Mérots utgåva. 



1600-talets andra hälft och därmed göra det mer intressant och 
tilltalande. Avsikten med denna artikel är att ta ett steg i denna 
riktning.

Konferenserna
Den ursprungliga idén till Akademiens konferenser kan dateras till 
1653.5 Avsikten var att med metod och klarhet (avec méthode et 
clarté) förklara måleriets och skulpturens principer genom 
föreläsningar.6 Detta var dock inte det enda syftet. Meningen var 
även att göra sig av med målarskrået, Maîtrise, vars närvaro 
akademimedlemmarna uppfattade sig tvungna att uthärda vid sina 
möten under en kortare period i början av 1650-talet. Akademiens 
förhoppning var att diskussioner om måleriets och skulpturens delar 
samt definitioner av teoretiska principer skulle tråka ut 
skråmedlemmarna och därmed få dem att avstå från vidare närvaro 
vid mötena.7 Akademien förefaller emellertid inte ha hunnit med mer 
det året än att vid sitt möte den 30 augusti indela målarkonstens 
praktik i fyra delar: linje, ljus och skugga, färg samt uttryck – ”le 
tracit, le joure et ombre, la coulleure et l’expression”.8 Inte heller året 
därpå, 1654, tycks några föreläsningar ha ägt rum, men Akademien 
lyckas ändå till sist genom andra medel med sin föresats att bryta 
med målarskrået.9 Idén att arrangera ovannämnda konferenser lever 
dock kvar. Efter intervention från Akademiens vice protektor Jean-
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5 Om Akademiens tidiga historia se t.ex. Procès-verbaux de l’Académie Royale de 
peinture et de Sculpture, Vol. 1-2, (red.) Anatole de Montaiglon, (Paris 1875/1878); 
Nikolaus Pevsner, Academies of Art. Past and Present, (Cambridge 1940), 82–104; 
Jacques Thuillier, ”Académie et classicisme en France: les débuts de l’Académie 
Royale de peinture et de sculpture”, (1648-1663), Il mito del classicismo nel 
Seicento, (Firenze 1964), s. 181–225; Antoine Schnapper, ”The Debut of the Royal 
Academy of Painting and Sculpture”, The French Academy: Classicism and Its 
Antagonists, (red.) June Hargrove, (London and Toronto 1990), s. 27–36; Paul Duro, 
The Academy and the Limits of Painting in Seventeenth-century France, (Cambridge 
1997), s. 18–62.
6 Henri Testelin], Mémoires pour servir à l’histoire de l'Académie Royale de peinture 
et de sculpture, depuis 1648 jusqu’en 1664, (red.) Anatole de Montaiglon [1853] 
(Kraus Reprint, Nendeln/Liechtenstein, 1972), s. 157f.
7 ”Pour retarder ce… désastre autant qu’il seroit possible, le secrétaire [Testelin] 
nous suggéra un moyen auxiliaire... c’étoit d’occuper les assemblées d’une manière 
qui fût au-dessus de la portée du commun des suppôts de la maîtrise, et qui, en 
fortifiant l’étude de nos arts, pût aussi servir de soutien à nos exercises publics. En 
un mot, c’étoit d’établir des conférences réglées sur toutes les parties de la peinture 
et de la sculpture, où les principes qui les constituent seroient expliqués avec 
méthode et clarté , et avec cette supériorité de lumière que l’Académie étoit seule 
en état de répandre sur ce plan d’instruction. ... Ce que le secrétaire avoit prévu ne 
manqua pas d’arriver... Ceux de la maîtrise ne tardèrent pas de s’ennuyer et de se 
lasser de ces conférences, et, en conséquence, de s’en éloigner.” [Testelin], 
Mémoires, s. 157–159. 
8 Montaiglon, Procès-verbaux, Vol 1, s. 76. 
9 Om Akademiens uppbrott från målarskrået se t.ex. Pevsner, Academies of Art, s. 
85–87; Antoine Schnapper, Le métier de peintre au Grand Siècle, (Paris 2004), s. 
132–141.



Baptiste Colberts sida och upprättandet av Akademiens nya stadgar 
år 1663, samt ytterligare några mindre lyckade försök till inrättande 
av föreläsningar, hölls en första konferens den 7 maj 1667. Talade 
gjorde Charles Le Brun och ämnet var den gudomlige (divin) Rafaels 
”Sankt Mikael betvingar demonen”. De element som ägnades 
särskild uppmärksamhet den dagen var teckning, färg och uttryck.

Akademiens konferenser inleddes med ett föredrag om något, 
eller några, av måleriets element utifrån analys av ett konstverk ur 
den kungliga samlingen, för tillfället uppställt inför de närvarandes 
ögon. Föredraget följdes sedan av kommentarer från de närvarande 
akademimedlemmarna.10 Inte överraskande framstår Poussin som 
den i sammanhanget mest uppskattade konstnären, med minst nio 
verk upptagna för analys och diskussion. Verk av Tizian och Rafael 
gav också rikt stoff till konferenserna. Andra konstnärer vars verk 
diskuteras är Paolo Veronese, Annibale Carracci och Guido Reni.11 
Akademien avsåg att med jämna mellanrum ge ut sina diskurser, för 
att därmed kunna sprida sina teoretiska utsagor även utanför 
Akademiens slutna krets. André Félibien var den som nedtecknade 
och redigerade den första utgåvan. Denna trycktes 1668 och 
innehåller de sju konferenser som akademimedlemmarna hann med 
under det föregående året. Några fler utgåvor av denna typ såg 
emellertid inte dagens ljus. Félibiens volym tycks dessutom ha 
misshagat Akademien, eftersom han fråntogs det ärofyllda 
uppdraget att nedteckna medlemmarnas föreläsningar. Uppdraget 
gick istället till Henri Testelin, som i sin tur ersattes av Guillet de 
Saint-Georges 1681, då Testelin föll offer för protestantförföljelserna 
och tvingades fly till Holland.12

     Under åren 1675 till 1679 höll Testelin själv sex 
föreläsningar, vilka utgjorde en slags konklusion av de diskurser som 
hade hållits vid Akademien de föregående åren. Var och en av 
Testelins föreläsningar ägnades ett av måleriets viktigaste element 
och var i själva verket avsedda som kommentarer till lika många 
planscher: ett slags regeltabeller som i schematisk form återgav det 
som enligt Akademiens mening målaren borde beakta i förhållande 
till konstens olika element. Elementen som Testelin redogjorde för var 
följande: linje och teckning, tra(c)it och dessin (16 februari, 1675), 
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10 Om konferensernas uppbyggnad se Christian Michel, ”Les conférences 
académiques. Enjeux théoriques et pratiques”, La naissance de la théorie de l’art en 
France 1640-1720 – Revue d’esthetique, 31/32 (1997), s. 71–75. 
11 Bernard Teyssèdre, Roger de Piles et les débats sur le coloris au siècle de Louis 
XIV, (Paris 1957), s. 541–557. Konferenserna berörde också skulpturkonsten, men i 
mindre utsträckning. Den 2 juli 1667 föreläser t.ex. Gérard Van Opstal om den antika 
skulpturgruppen Laokoon. ”Sur la figure principale du gropuppe de Laocoon”, Les 
Conférences, s. 75–80. Under den följande diskussionen behandlades särskilt 
styrkan i de passioner som figurerna ansågs uttrycka. Det sägs vidare att denna 
skulptur är ett bättre studieexempel på dessa passioner än vilken levande modell 
som helst. Les Conférences, s. 76. Laokoonskulpturen är synnerligen relevant för 
diskussionen om passionernas uttryck i konsten, men eftersom jag i denna artikel 
fokuserar på passionernas uttryck i måleriet kommer jag att lämna den därhän.
12 Mérot, ”Introduction”, Les Conférences, s. 22.



generellt och särskilt uttryck, expression générale et particulière (6 
juni, 1675), proportion, proportion (2 oktober, 1678), komposition, 
ordonnance och samma dag även ljus och skugga, le clair et l’obscur 
(5 november, 1678) samt färg, couleur (4 februari, 1679).13 Under sitt 
sista år i Frankrike hann Testelin publicera och inför Akademien 
presentera en volym med titeln Sentiments des plus habiles peintres 
du temps, sur la pratique de la peinture, recueillis et mis en tables de 
préceptes par H. Testelin, eller ”Tidens skickligaste målares åsikter 
om måleriets och skulpturens praktik, samlade och uppställda i 
regeltabeller av H. Testelin”, i vilken de ovannämnda planscherna 
återgavs (bild 1). Sannolikt var tanken att en ny utgåva med 
kommentarer skulle tryckas, men detta förhindrades av Testelins 
nämnda flykt till Holland. Tretton år senare publicerade han däremot i 
Haag en utgåva som innehöll en reviderad version av de ursprungliga 
konferenstexterna.14

När Testelin avhandlade målarkonstens olika delar inför 
Akademien under perioden 1676-1679 föregicks redogörelsen för 
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13 Mérot, Les Conférences; Se även Teyssèdre, Roger de Piles, s. 555f.
14 År 1693 publicerade Testelin hos förläggaren Heinsius i Haag en utgåva som 
innehöll en reviderad version av de ursprungliga konferenstexterna. Ytterligare en 
utgåva av Testelins Sentiments trycktes 1696 av änkan Marbre-Cramoisy i Paris 
under titeln Sentiments des plus habiles peintres sur la pratique de la peinture et 
sculpture, mis en tables de préceptes, avec plusieurs discours académiques ou 
conférences tenues en l’Académie royale desdits Arts en présence de M. Colbert. Se 
vidare Mérot, Les Conférences, s. 297f. Huruvida det var Testelin själv som skrev 
Sentiments har länge debatterats, men anses idag vara troligt. Angående Testelins 
författarskap se även Montagu, The Expression, s. 218f, Appendix IV, n. 1.

Bild 1. Henri Testelin, 
Troisième Table des 
Préceptes de la peinture 
sur l’Expression, i 
Sentiments des plus 
habiles peintres sur la 
pratique de la peinture 
et sculpture, mis en 
tables de preceptes, 
avec plusieurs discours 
académiques, Paris 
1696. Foto: Jens 
Östman, Kungliga 
biblioteket.



passionernas uttryck enbart av den 
om linjen. Att hela serien inleddes 
med en föreläsning om linjen och att 
den avslutades med färgen är inte 
helt överraskande med tanke på den 
i Akademiens minne färska 
konflikten om förhållandet mellan 
dessa, la querelle du coloris. 
Sannolikt fanns det en önskan från 
den tongivande kretsen kring Le 
Brun, att än en gång markera sin 
ståndpunkt och lansera den som 
Akademiens officiella åsikt. Att 
uttrycket ges en sådan prominent 
plats i hela serien visar samtidigt att 
det ansågs vara av särskild 
betydelse. 

Passioner i måleriet
En första fråga som kan ställas i 
förhållande till Akademiens 
konferenser är vilka passioner som 
medlemmarna talade om. En 
systematiserad förteckning över de 
passioner som en målare bör kunna 

avbilda erbjuder Charles Le Bruns 
välkända föreläsning “Sur l’Expression des passions”, som hölls i två 
omgångar våren 1668. Genom att kombinera den skolastiska 
traditionens fysionomiska studier med Descartes teori om 
passionerna skiljer Le Brun mellan enkla (passions simples) och 
sammansatta (passions composées) passioner. Inledningsviss 
diskuterar han följande enkla passioner: beundran (l’admiration), 
kärlek (l’amour), hat (la haine), begär/längtan (le désir), glädje (la joie) 
och sorg (la tristesse). Vidare talar Le Brun om följande sammansatta 
passioner: fruktan (la crainte), hopp (l’espérance), förtvivlan (le 
désespoir), mod (la hardiesse), ilska (la colère), uppskattning 
(l’estime), aktning (la vénération), vördnad (autre vénération), 
hänförelse (le ravissement), förakt (le mépris), avsky (l’horreur), skräck 
(la frayeur), avundsjuka (la jalousie), kroppslig smärta (doleur 
corporelle), skratt (le rire), gråt (le pleurer), extrem förtvivlan eller 
hopplöshet (l’extrême désespoir) samt vrede (la rage).15

I de övriga konferenserna identifierar akademimedlemmarna 
ytterligare en mängd passioner. Enligt Félibiens inledning till 
Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture 
pendant l’année 1667 är Nicolas Mignards föreläsning från den 3 
september 1667 den som specifikt avhandlar passionernas uttryck. 
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15 Les Conférences, s. 148–162.

Bild 2. Raffaello Sanzio 
(1483-1520), Den heliga 
familjen (också kallad 
François I:s stora heliga 
familjen), 1518, olja på 
duk, 102 x 140 cm, 
Louvren, Paris.



Vid detta tillfälle talade Mignard om Rafaels ”Den heliga familjen med 
Elisabeth och Johannes Döparen” målad 1518 (bild 2). Mignard 
menar att figurerna i Rafaels tavla ger uttryck för följande passioner: 
ärbarhet (modestie) och aktning (respect) hos Maria, ömhet 
(tendresse) hos Jesusbarnet, vördnad (vénération) hos Elisabeth, 
djup ödmjukhet (profond humilité) hos Johannes Döparen samt 
glädje (joie) och beundran (admiration) hos de två änglarna.16 

I analysen av Poussins ”Jesus helar de blinda från Jeriko” (bild 
3) målad 1650 urskiljer Sébastien Bourdon i sin tur generellt följande 
passionsuttryck och attityder hos Jesusfiguren: storhet (grandeur), 
ädelmod (noblesse), majestät (majesté). Han ser även auktoritet 
(autorité) och makt (puissance) i figurens hållning och gest samt 
godhet (bonté) och mildhet (douceur) i ansiktet.17 Trots att Bourdon 
avser att uppehålla sig enbart vid Jesusfiguren, uppmärksammar han 
ändå att apostlarna betraktar händelsen med uppmärksamhet 
(attentif à regarder), att de båda blinda genom sina handlingar 
uttrycker sin tros styrka (la grandeur de leur foi) och inte minst, att 
”gamlingen i rött och han som lutar sig framåt genom sina gester 
visar förundran (étonnement) och det begär efter att få bevittna 
mirakel, som denna klentrogna nation [med detta åsyftar Bourdon 
sannolikt judarna] har”.18
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16 Les Conférences, s. 82.
17 Les Conférences, s. 119. Sébastien Bourdons konferens ”Sur Les Aveugles de 
Jéricho de Poussin” ägde rum den 3 december 1667.
18 ”Il fit remarquer comment les apôtres sont attentifs à regarder ce qui se passe, 
comment les aveugles expriment bien tous deux la grandeur de leur foi, par le 
conformité de leurs actions, et comment encore ce vieillard vêtu de rouge et celui 
qui se baisse font voir par leurs gestes l’étonnement où ils se trouvent et le désir 
que cette nation incrédule avait de voir des miracles.” Les Conférences, s. 119.

Bild 3. Nicolas Poussin 
(1594-1665), Jesus 
helar de blinda från 
Jeriko, 1650, olja på 
duk, 119 x 176 cm, 
Louvren, Paris.



Denna uppräkning innehåller inte mindre än 35 olika passioner 
som akademikonstnärerna Mignard och Bourdon identifierade i 
analyserna av två målningar, och Le Brun i föreläsningen om 
passionernas uttryck. En mer detaljerad genomgång av 
konferenserna skulle dessutom göra listan längre, vilket visar att 
Akademien rörde sig med ett brett register av känslouttryck; så brett 
att frågan om hur känslouttrycken i sådan detalj kan identifieras 
osökt inställer sig.

Relationen mellan passioner och uttryck: det avbildade ämnet 
och målningens helhet
Innan jag försöker besvara frågan om hur passionernas uttryck 
identifieras vill jag kort uppmärksamma en aspekt av 
akademikonstnärernas igenkänning som tyder på att själva 
processen är avhängig betraktarens allmänna kännedom om det 
avbildade ämnet. Vi kan observera hur detta ger sig till känna i 
Akademiens tolkning av passionsuttrycken i Rafaels ”Den heliga 
familjen”. Under den långa diskussionen som följer på Mignards 
redogörelse om tavlan säger en av akademimedlemmarna följande:

! Denne helige företrädare knäpper sina händer och fastän han är 
ett barn upptäcker man redan hos honom något allvarligt, 
eftersom målaren inte, vare sig i hans mun eller i hans ögon, 
framställt minsta rörelse som skulle markera någon annan rörelse 
än den som själen ger upphov till när sinnet är starkt upptaget 
med att begrunda och tillbedja Gud. 19

Till att börja med, förutsätter denna tolkning kännedom om dels vem 
den avbildade gestalten föreställer, dels vem denna gestalt (i detta 
fall Johannes) var. Talaren stödjer vidare sitt resonemang på 
observationen av Johannes ansiktsuttryck och avrundar med en 
beskrivning av Johannes förhållande till Jesus, fiktivt, det vill säga 
som det etableras i tavlan, samt historiskt, det vill säga som det 
beskrivs i Bibeln. På samma sätt förhåller det sig med Bourdons 
tidigare nämnda tolkning av gestalternas uttryck i Poussins ”Jesus 
helande av de blinda från Jeriko”. Även denna tolkning är avhängig 
dels det fiktiva förhållandet mellan de olika figurerna i tavlan, dels 
igenkännandet av det avbildade ämnet. Till detta kommer dessutom 
en hel del bakomliggande kunskap och som i Bourdons tolkning av 
judarnas uttryck, även fördomar.

Med denna aspekt av betraktarens igenkänning av de 
avbildade passionerna i åtanke kan vi återgå till frågan om hur en 
själsrörelse på ett klart och övertygande sätt kan överföras till ett 
visuellt uttryck, begränsat i såväl tid som rum. På denna punkt var 
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19 ”Ce divin précurseur joint les mains, et, quoique enfant, l’on découvre déjà en lui 
quelque chose de sérieux et d’austère, car le peintre a fait qu’il n’y a point de 
mouvement dans sa bouche ni dans ses yeux qui marquent d’autre action que celle 
que l´âme fait faire à tous les sens corporels, lorsqu’ils sont fortement attachés à 
contempler Dieu et à l’adorer.” Les Conférences, s. 89f.



renässansteoretikerna kryptiska. I Trattato della Pittura använder 
Leonardo de Vinci ordet moto (även modo) när han uppmärksammar 
skillnaden i attityd och rörelse mellan äldre och yngre personer, 
mellan män och kvinnor etcetera samt när han observerar att 
människans rörelser bör ge uttryck åt själens intentioner (intenzioni 
dell’ anima).20 Därtill betonar han att själens intentioner, eller i detta 
fall själstillstånd, bör ges ett livligt uttryck.21 Att iaktta moto blir 
närmast detsamma som att iaktta kravet på decorum, eller det som 
Akademien senare kommer att referera till med begreppet 
convenance. Skillnaden är dock än mer signifikativ. När det handlar 
om hur målaren ska gå till väga för att ge uttryck åt olika passioner 
genom avbildningen av fysisk rörelse, har Leonardo ett råd: 
observera naturen.22

Akademien följer på många sätt den traditionella tanken att 
passionerna synliggörs genom de avbildade figurernas gester och 
ansiktsuttryck. I Sur l’Expression des passions fokuserar dock 
Charles Le Brun enbart på ansiktsuttrycken. I denna föreläsning, som 
också är konsthistoriens mest kända försök att etablera en relation 
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20 Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura, (Vicenza 2000), § 110, 112, s. 78-79, 
samt § 322, s. 168.
21 ”Quel movimento ch’è finto essere appropriato all’accidente mentale, ch’è nella 
figura, dev’esser fatto di gran prontitudine, e che mostri in essa grande affezione e 
fervore; ...” Leonardo, Trattato, § 293, s. 157.
22 Leonardo, Trattato, § 324, s 169. Vid sidan av detta generella råd, beskriver 
Leonardo ytterst schematiskt hur en arg och hur en förtvivlad människas 
kroppsrörelser och ansikte ser ut (§ 377 och § 378) samt diskuterar något mer 
utförligt uttrycken vid skratt och gråt och skillnaden mellan dem (§ 380), s. 189-191. 

Bild 4. Charles Le Brun 
(1619-1690), Skräck (La 
Frayeur), Expressions 
des passions, tusch, vitt 
papper, svart krita, 
penna, 15 x 20 cm, 
Louvren, 
Grafikavdelningen 
(D.G.A.), Paris. 



mellan passioner och deras uttryck i måleriet, lokaliserar Le Brun, 
med stöd i Descartes Traité sur les passions från 1649, den punkt i 
människans ansikte (i pannan närmast mellan ögonbrynen, eller 
epifysen) som länkar samman handlingar och passioner. Det är 
nämligen i denna punkt, menar Le Brun i Descartes efterföljd, som 
de signaler som kroppen sänder till själen och de ”befallningar” som 
denna svarar med förkroppsligas. Med ett sådant utgångsläge står 
vägen fri för Le Brun att systematiskt avhandla varje passions uttryck 
med vetenskaplig iver och pedagogisk överskådlighet. Om det 
senare vittnar också de diagram och teckningar som han 
presenterade för att illustrera sitt resonemang (bild 4).23 Le Bruns 
illustrationer bygger dock inte på observationer av naturen, utan på 
ett förnuftsbaserat resonemang förankrat i fasta principer. Avståndet 
från Leonardo är här inte bara tidsmässigt. Det indikerar även en 
radikal skillnad i uppfattningen av konstens förhållande till naturen 
och det avbildade. Det visar dessutom på en ny strävan efter att göra 
den konstnärliga representationen och dess uttryck oberoende av allt 
flyktigt och godtyckligt som sinnena skulle kunna förirras i.24

Eftersom Le Brun inriktar sig i föreläsningarna från 1668 på 
passionerna och det uttryck som dessa tar sig i ansiktet, uppehåller 
han sig som nämnts inte vid kroppens rörelser. Hans insats tycks 
emellertid inte lösa problemet med passionernas uttryck i måleriet på 
ett tillfredsställande sätt. Vägen från passionen till avbildningen av 
dess uttryck anvisas visserligen i Le Bruns kommentarer och 
tillhörande teckningar. Men hans ”visuella alfabet” tycks likväl inte 
säkra betraktarens entydiga igenkännande av de olika 
passionsuttrycken. Som vi redan kunnat observera är de uttryck som 
målaren söker förläna de enskilda gestalterna oupplösligt förbundna 
med de övriga figurerna, med berättelsen som representeras, samt 
med en allmän kännedom om Bibeln, mytologin och historien. Detta 
visar att passionsuttrycken inte kan läsas ut enbart i det målade 
ansiktet. Passionsuttrycken är för igenkänningen beroende av 
helheten. En av Le Bruns egna tavlor, ”Slaget vid Arbela”, kan 
illustrera detta (bild 5). Den flyende, skräckslagna figuren i tavlans 
mitt (vilken vi vet föreställer Darius) kan om bara ansiktet betraktas 
uppfattas som gestaltningen av en segerrik fältherre manande sina 
trupper framåt. Det är nämligen inte förrän vi observerar handens 
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23 För reproduktioner av Le Bruns samtliga diagram och teckningar och för 
kommentarer till dessa se Montagu, The Expression, s. 128–140, 144–155.
24 Jag kommer här inte att uppehålla mig mer vid Le Bruns redogörelse för de 
enskilda passionernas uttryck utan hänvisar till Montagus uttömmande studie i The 
Expression.

Bild 5. Charles Le Brun 
(1619-1690), Slaget vid 
Arbella, 1669-1673, olja 
på duk, 470 x 1265 cm, 
Louvren, Paris.



gest och vidare, när hela figuren tas i beaktande, som den kan 
uppfattas som flyende och framför allt skräckslagen. Det är först då 
som den passion vilken Le Brun velat gestalta får den avsedda 
effekten.

Mitt resonemang skulle emellertid förvåna Le Brun och hans 
kollegor djupt. Tavlan målades självfallet med utgångspunkt i det 
underförstådda antagandet att den ska ses i sin helhet. Något annat 
alternativ var inte tänkbart. Målningens helhet, le tout ensemble, är 
med andra ord av största vikt för att de känslor som det avbildade 
ämnet bör väcka hos betraktaren ska få en klar och övertygande 
gestaltning, identifierbar redan vid betraktandets första ögonblick. 
Akademikonstnärernas tolkningar av de specifika passionernas 
uttryck, expression des passions particulières, hänger tydligt 
samman med upplevelsen av målningen som en visuell helhet och 
det är i detta sammanhang som det allmänna uttrycket, expression 
générale – vad som, omskrivet i något prosaiska termer, kan 
identifieras som det som gör att vi skulle kunna tala om en tavla i 
termer av ”dyster”, ”angenäm” etcetera – får en avgörande teoretisk 
och praktisk betydelse. 

Expression générale och målningens fulländning
I inledningen till sin föreläsning om passionernas uttryck från 1668, 
säger Le Brun följande:

! Uttrycket ger enligt min mening en äkta och levande likhet med 
de ting man vill avbilda: det är en nödvändig ingrediens i 
måleriet; utan det kan ingen målning uppnå perfektion; det är 
uttrycket som skänker tingen deras sanna karaktär; det är genom 
det, som formernas natur kan urskiljas, som figurerna tycks vara 
i rörelse, och allt föreställande förefaller äkta. Det [uttrycket] finns 
såväl i färgen som i teckningen; det bör också observeras i 
återgivningen av landskap och i figurernas gruppering. 25

Det uttryck som Le Brun refererar till och som här blir en garant för 
målningens fulländning är, inte oväntat, det allmänna uttrycket, 
expression générale. Av citatet ovan framgår även att detta uttryck 
förkroppsligas i den målade skildringen genom såväl färgen och 
teckningen, som genom landskapet och dispositionen av figurerna. 
Men vad menar Le Brun när han talar om ”äkta och levande likhet”? 
Vari ligger ”tingens sanna karaktär” och vad betyder det att allt 
föreställande ”förefaller äkta”?
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25 ”L’expression, à mon avis, est une naïve et naturelle ressemblance des choses 
que l’on veut représenter: elle est nécessaire et entre dans toutes les parties de la 
peinture; un tableau ne saurait être parfait sans l’expression; c’est elle qui marque 
les véritables caractères de chaque chose; c’est par elle que l’on distingue la nature 
des corps, que les figures semblent avoir du mouvement, et tout qui est feint paraît 
être vrai. Elle est aussi bien dans la couleur que dans le dessein; elle doit entrer 
dans la représentation des paysages, et dans l’assemblage des figures.” Les 
Conférences, s. 148, min kursivering.



Vägen till svar på dessa frågor finner jag i Testelins föreläsning 
Expression générale et particulière från 1676. I denna text 
återkommer mycket av det som sagts på temat under tidigare 
konferenser, utkristalliserat och presenterat som Akademiens 
officiella ståndpunkt. Testelin inleder sin redogörelse med att påpeka 
att målaren bör underordna målningens alla delar det avbildade 
ämnets idé, på ett sådant sätt att målningen i sin helhet ska inge 
betraktaren de till ämnet passande känslorna.26 Tanken är inte ny. 
Den har lånats från Nicolas Poussins ”moduslära” som André 
Félibien ägnar flera långa stycken i inledningen till Akademiens 
konferenser från 1667.27 I sin definition av det allmänna uttrycket 
som förutsättning för tavlans fulländning går likväl Testelin ett steg 
vidare. En av de mest centrala tankarna i hans föreläsning är att 
skildringen i sin helhet bör underordnas huvudgestalten (héro) på 
samma sätt som i perspektivet, eller rättare sagt som i det 
perspektiviska seendet, där allt underordnas en enda punkt.28 Det är 
enbart på detta sätt som betraktaren vid första ögon1414blicket kan 
uppfatta det korrekta känsloläget för upplevelsen av det skildrade 
ämnet.29 Detta känsloläge kan i ett idealt förhållande suggereras i en 
enda gestalt för att därefter emanera till de övriga figurerna och 
elementen i tavlan.

Den parallell som Testelin etablerar mellan perspektivet som 
förutsättning för den korrekta och övertygande skildringen av 
rumsliga förhållanden och det allmänna uttrycket som förutsättning 
för den korrekta och övertygande skildringen av ämnets emotionella 
innehåll, kan ses som mer än bara en lämplig metafor. Parallellen 
bottnar nämligen i det av Akademien officiellt sanktionerade 
imitationsbegreppet. Under 1500-talet definierades måleriet generellt 
som imitationen av naturen, pictura imitatio naturae.30 Målningen 
uppfattades som transparent, som ett fönster mot den sedda 
verkligheten. 1600-talets klassicistiska imitationsbegrepp, som även 
var Akademiens, avfärdar inte naturen som ett av måleriets 
fundament, men förenar på ett subtilt sätt principen pictura imitatio 
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26 ”Au premier on dit que le peintre devait tellement assujettir toutes les parties qui 
entrent en la composition de son tableau, qu’elles concourent ensemble à former 
une juste idée du sujet, en sorte qu’elles puissent inspirer dans l’esprit des 
regardants des émotions convenables à cette idée…” Les Conférences, s. 314f.
27 André Félibien, ”Preface”, Les Conférences, s. 56–58. Nicolas Poussins 
“moduslära” är en teori om hur känslor kan gestaltas i måleriet genom olika modus, 
utarbetad i analogi med musikens teori om olika tonarter och deras förhållande till 
känslokvalitéer. Om Poussins “moduslära” och hur den tolkas och appliceras i den 
akademiska konstteorin se Jennifer Montagu, ”The Theory of the Musical Modes in 
the Académie Royale de Peinture et de Sculpture”, Journal of the Warburg and 
Courtauld Institute, 55 (1995), s. 233–248.
28 ”…l’idée de l’expression se doit rassembler à l’endroit du héros du sujet, comme 
la perspective assujettit tout à un seul point; ...”. Les Conférences, s. 315.
29 Se även Mérots utmärkta kommentar till Testelins föreläsning. Les Conférences, s. 
313f.
30 Leon Battista Alberti, On painting [Della Pittura, Libro II], (övers.) Jonh R. Spencer, 
(New Haven and London 1966), s. 68.



naturae med beau idéal-doktrinen.31 I detta sammanhang upphöjs 
historiemåleriet till norm. Målningen (tableau) ses fortfarande som 
transparent, men inte mot verkligheten utan mot det ideala, filtrerat 
genom konstnärens intellekt (pensée).32 Denna förskjutning inom 
definitionen av imitationsbegreppet hör samman med en förskjutning 
inom definitionen av måleriets mål. Från att ha setts som 
återgivningen av en övertygande illusion av fysisk närvaro, där det 
målade rummet ofta fungerar som en förlängning av 
betraktarrummet, omdefinieras måleriets mål under 1600-talet som 
den övertygande suggereringen av upphöjda tankar och känslor 
(belles idées). Det ideala blir måleriets yttersta källa och referens. Den 
historia som målningen skildrar utspelas som om den vore inför 
betraktarens ögon, men själva framställningen är inte avsedd att 
skänka betraktaren upplevelsen av ”fysisk” tillgång till den avbildade 
händelsen. Istället strävar det klassicistiska måleriet efter att 
frammana upplevelsen av en själslig erfarenhet av ämnets idé. 

Om vi nu återvänder till Le Bruns eleganta definition av 
expression générale, kan vi säga att ”äkta och levande likhet” 
refererar till den i naturen inneboende idén – beau idéal – som utgör 
tingens ”sanna karaktär”, till skillnad från deras yttre, accidentella 
framträdelseformer. I detta sammanhang fungerar expression 
générale som en länk mellan ämnets idé och betraktarens 
upplevelse. Expression générale uppfattas med andra ord som ett 
raster vilket målaren, genom sin inventionsförmåga (det vill säga 
förmågan att, genom sin inbillningskraft och sitt teoretiska kunnande, 
i tanken förställa sig den blivande tavlans komposition) anlägger på 
skildringen. Syftet är att göra skildringen emotionellt tillgänglig och 
läsbar för betraktaren; kort sagt, uttrycksfull. Det är denna egenskap 
som utgör tavlans fulländning.

Ordonnance och expression générale: betraktandets och 
upplevelsens iscensättning
Den starka koppling som etableras mellan uttryck och idé får 
avgörande konsekvenser för såväl konstnärens praktik, som för 
tavlans tolkning. Om de känslor som målaren har avsett att det 
avbildade ämnet ska väcka hos betraktaren ska få ett tydligt uttryck, 
bör alltså ämnets idé kunna identifieras redan vid betraktandets 
första ögonblick. Men, för att denna idé ska uppfattas i all sin 
storslagna skönhet och komplexitet, krävs likväl ett längre 
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31 Om 1600-talets imitationsbegrepp se Jacques Thuillier, ”La Notion d’imitation 
dans la pensée artistique du XVIIe siècle”, Critique et création littéraires en France au 
XVIIe siècle, Colloques Internationaux du C.N.R.S., 557, (Paris 1977), s. 361–374; I 
sammanhanget se också Thomas Puttfarken, The Discovery of Pictorial 
Composition. Theories of Visual Order in Painting, 1400-1800, (New Haven & 
London 2000).
32 Uppfattningen av tavlan som transparent mot konstnärens pensée får ett särskilt 
tydligt uttryck i Roland Fréart de Chambrays Idée de la perfection de la peinture från 
1662. Se Puttfarken, The Discovery, s. 234.



betraktande av tavlan, en kontemplation (contemplation). Denna 
kontemplation skulle dock kunna störas om konstnären i allt för hög 
grad hänger sig åt sitt medium och/eller naturens accidentella 
framträdelseformer. Betraktandets fokus bör med andra ord inte 
ligga på utförandet och målningens visuella effekt, utan på utsagan 
och dess semantiska laddning.33 Särskilt tydligt blir detta i 
Akademiens konferens om Nicolas Poussins ”Israeliterna samlar 
manna” från den 5 november 1667 (bild 6).34 I sin analys av tavlan 
talar Le Brun om linjer och färger, ljus och skugga, samt kropparnas 
proportioner, innan han kommer till en detaljerad analys av de 
specifika passionernas uttryck.35 Le Bruns betraktande är emellertid 
inte orienterat mot ljusets och färgens visuella effekter i sig, utan mot 
de objekt som ljuset och färgen ger form åt. Fokus ligger på hur 
dessa utgör en del av tavlans komposition (här disposition) och på 
hur en känsloladdad stämning suggereras. Så skapas till exempel ett 
uttryck av dysterhet (tristesse) genom bland annat himlens bleka och 
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33 Det är detta fokus som färgens talesmän sökte förskjuta i debatten om färgens 
eller linjens primat, som tog sin början i Akademien år 1671. Från mitten av 1670-
talet skulle samma förskjutning komma att bli en av Roger de Piles viktigaste 
uppgifter. Så skriver han 1699 om Venedigskolans målare, som av färgens 
förespråkare skattades högt för sin kolorism: ”.. il est certain que la fidélité de 
l’Histoire ne peut servir qu’à nous instruire, & que nous devons chercher dans leurs 
Tableaux l’imitation de la Nature préférablement à toutes choses. S’ils nous 
instruisent, à la bonne heure, s’ils ne le font pas, nous aurouns toujours le plaisir d’y 
voir une espèce de création qui nous divertit, & qui met nos passions en 
mouvement.” Roger de Piles, L’Idée du Peintre parfait, [1699] (Paris 1993), s. 42.
34 Om denna konferens se även Montagu, The Expression, s. 73–75; Margaretha 
Rossholm Lagerlöf, ”Tolkningen iscensätter verket. Exempel: Nicolas Poussins 
Manna, 1636/38-39”, Konsthistorisk Tidskrift¸ 70, häfte 1-2, (2001), 22–23.
35 Les Conférences, s. 99–112.

Bild 6. Nicolas Poussin 
(1594-1665), Israeliterna 
samlar manna i öknen, 
1637-1639, olja på duk, 
149 x 200 cm, Louvren, 
Paris.



svaga ljus, ett uttryck passande för det judiska folkets utsatta 
situation i ”ett land som berövats allting”.36 På samma sätt 
uppmärksammar Le Brun hur Poussin, på ett konsekvent sätt och i 
enlighet med figurernas disposition/betydelse för ämnet, har målat 
klädedräkterna i gult och blått, de färger som ansågs äga störst del i 
ljuset och himlen.37 Detta är för övrigt ett grepp som Le Brun själv 
använder sig flitigt av i sina egna tavlor (bild 5b). 38 

Genom att i betraktandets process lägga fokus på det 
avbildade ämnets idé tillmätte Akademien (officiellt, genom Le Bruns 
och Testelins röster) expression générale en mycket viktig roll: det 
utgör en aspekt som initialt fångar betraktarens uppmärksamhet och 
sedan vägleder och kontrollerar dennes känslomässiga upplevelse 
av tavlan. Det enda sättet att komma närmare en förståelse av hur 
expression générale ger sig tillkänna i den målade skildringen tycks 
vara att, såsom Le Brun gör i sin analys av Poussins ”Israeliterna 
samlar manna,” referera till tavlans komposition (ordonnance), 
inklusive bildrummets organisation och perspektiv, för att utifrån 
detta beskriva den upplevelse som betraktarblickens vandring 
genom tavlan ger upphov till.39

Förhållandet mellan ordonnance och expression générale kan 
förtydligas med referens till stadierna i uppbyggnaden av ett tal enligt 
den klassiska retoriken: inventio, dispositio och elocutio. På en nivå, 
smälter begreppen ordonnance och expression générale samman i 
den akademiska konstteorin, eftersom de är varandras 
förutsättningar när det gäller koncipieringen av ämnet i tanken – 
måleriets motsvarighet till retorikens inventio. Men samtidigt, i 
analysen av konkreta tavlor, tycks begreppen ordonnance (även 
disposition) och expression générale motsvara närmast retorikens 
dispositio och eloqutio.40 Om, i förhållande till målarens skapande, 
ordonnance står för den i tanken koncipierade ordningen genom 
vilken skildringen av ämnet arrangeras, så står expression générale 
för skildringens harmoniska sammanhållning och effekt. Om, denna 
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36 Les Conférences, s. 102.
37 Les Conférences, s. 110.
38 Detta är särskilt tydligt i hans monumentala Alexander-svit, målad omkr 
1661-1673, idag i Paris, Louvren samt i ”Darius familj vid Alexanders fötter” från 
1661-62, Versailles. Kombinationen av gult och blått använt på ett liknande sätt 
återfinns i en rad historiemålningar från omkring 1660-80. 
39 Som Thomas Puttfarken övertygande har visat, är det inte förrän på 1660-talet i 
Frankrike som ordonnance teoretiseras som en resurs för iscensättning och kontroll 
av betraktelseprocessen. Thomas Puttfarken, ”Composition, Perspective and 
Presence: Observations on Early Academic Theory in France”, Sight and Insight. 
Essays on Art and Culture in Honour of E. H. Gombrich at 85, (red.) J. Onians, 
(London 1994), s. 287-304.
40 I sin ”Preface” till Akademiens konferenser från 1667 understryker Félibien att 
tavlans komposition, ”ordonnance”, hör till såväl den teoretiska (tankens) som den 
praktiska delen av målarkonsten. Les Conférences, s. 51. Betoningen ligger dock på 
det förra. Om detta, se vidare Rossholm Lagerlöf, ”Tolkningen iscensätter verket”, s. 
23. 



gång i förhållande till den visuella upplevelsen av det avbildade 
ämnet, ordonnance leder betraktarblicken genom tavlan, så är det 
expression générale som bär med sig den känsla som avbildningen 
gestaltar och garanterar att denna känsla väcks i betraktarens själ.

*     *

*

" One feature of most of these lectures that strikes any modern is 
that much of the lecture itself, and almost all the discussion, 
focused on the story and the way it was told, rather than on the 
aesthetic qualities specific to the art of painting; they might as 
well have been discussing a play, or even a history book, with 
learned debates about the preservation of unities or historical 
accuracy.41

På detta sätt beskriver Jennifer Montagu det intryck som 
Akademiens konferenser sannolikt ger den moderne läsaren. Det är 
fullt möjligt att hålla med Montagu om att akademimedlemmarna 
uppehåller sig länge och i detalj kring de aspekter av måleriet som 
främst har att göra med det avbildade ämnet och att de därmed inte 
gör rättvisa åt de estetiska elementen i tavlan. Men de senare var 
heller inte av primärt intresse för Akademiens medlemmar. 
Tyngdpunkten i deras analyser ligger istället vid hur och i vilket mån 
konstnären lyckas suggerera idéer och känslouttryck, samt övertyga 
och instruera. Av det skälet är det inte ljusets och färgens visuella 
effekter i sig som det är meningen att betraktaren ska fokusera på, 
utan de objekt som ljuset och färgen ger form åt. Det är även riktigt, 
att konferensernas läsare lätt kan få intrycket att tavlan diskuteras 
som om den var ett teaterstycke. Likafullt får vi inte glömma att 
konferenserna hölls av utövande konstnärer och det ligger därför 
nära till hands att betrakta dessa diskurser som utsagor indikativa 
såväl för deras eget tillvägagångssätt som för deras uppfattning om 
hur en tavla borde betraktas. Deras intresse gällde framför allt 
tankens arbete – det avbildade ämnets intellektuella koncipiering – 
åtminstone i förhållande till historiemåleriet. Själva utförandet och 
tavlans formala egenskaper behandlades sekundärt och ytterst 
trevande, om de behandlades alls. Sedda ur detta perspektiv ger 
Akademiens konferenser skäl att anta att konstnärerna gick tillväga 
som om de var regissörer: de iscensatte det avbildade ämnet och 
därmed även betraktarens upplevelse av målningen på så vis att 
denne skulle kunna leva sig in i det passande känsloläget. Syftet var 
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inte att förnöja ögat, utan att beröra själen. Detta tror jag är viktigt att 
komma ihåg, när vi idag möter det franska historiemåleriet från 1600-
talets andra hälft, om vi ska kunna uppskatta det för de kvalitéer som 
det var avsett att uppskattas för – då. 
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Meditativt tänkande 
i barockens konst och diktning

Peter Gillgren

Den tidigmoderna minneskulturen
Den förmoderna kulturen var i hög grad en minneskultur; en tid då 
människor i betydligt större utsträckning än idag vände sina tankar 
tillbaka i tiden för att försöka förstå sin tillvaro och sina 
livsomständigheter.42 Mycket ansågs ofta också givet av det 
förgångna: den politisk ordningen, religionstillhörigheten och den 
enskildes samhällsställning. Framtiden lockade föga, som det tycks, 
och när det talas om det framtida är det i huvudsak för att påminna 
om livets korthet och hur skyndsamt vår sista stund kan vara 
kommen. Tanken att grunda sina beslut i antaganden om deras 
konsekvenser för framtiden tycktes våghalsig, jämfört med den 
visshet som traditionen skänkte. Man intresserade sig å andra sidan 
inte heller särskilt för det vi idag kallar historia, det vill säga för 
politiska, ekonomiska eller kulturella förändringar över tid. Vad 
minneskulturen omfattade var i huvudsak en tämligen konstant 
uppsättning av bibliska gestalter, ett fåtal mytiska hjältar och de egna 
förfäderna. Inte sällan målades ett gyllene förflutet upp, i kontrast till 
d20en egna tidens torftighet och fattiga nöd. I inte så ringa 
omfattning tjänade konsten och diktningen denna förmoderna 
mentalitet – som ännu inte visste av någon utvecklingsoptimism.

Gerdt Körners och Barbro Nilsdotters minnestavla
I Västerås kyrka hittar man en mängd målade minnestavlor, ofta 
kallade epitafier, som ger uttryck för en tydlig längtan efter att minnas 
och att själv bli ihågkommen.43 En av dem är uppsatt av en borgare i 
staden vid namn Gerdt Körner och hustrun Barbro Nilsdotter för att, 
som det heter i inskriften, ära Gud, pryda kyrkan och för att minna 
om dottern Karin som avlidit den 6 april 1613 (bild 1):44

Denna tafla hafver Gerdt Hanson Körner här i Westeras sampt 
hans kere hustru Barbro Nilsdotter låthit upsettia Gudhi till ära 
och kyrkian till beprydelse. Anno 1613 den 6 april afsomnade 
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i Gudhij hans första dotter 
Karina Gertz Dotter, Huilkens 
siell Gudh nåedeligh beware. 
Anno 1617.

På överstycket står skrivet:

Såsom Moses uphögde 
ormen i öknene, alt så 
skall och menniskiones 
son uphögd varda. På dett 
hvar och een som troor på 
honom han skall icke 
förgåås, utan fåå ett 
ewinnerligitt lijf. Joh Cap 
3.

Målningen skildrar familjen 
på knä invid Kristus på 
korset, fadern på den ena 
sidan och modern med två 
döttrar på den andra. Ingen 
åtskillnad görs mellan 
levande och döda, som ofta 
annars i den här typen av 
måleri. I bakgrunden syns 
den heliga staden och vid 
sidan om korset står 
Johannes och Maria. I 

bibeltexten på tavlan görs en allegorisk bibeltolkning, där minnet av 
korsfästelsen i sin tur förs tillbaka till Gamla testamentet och liknas 
vid Moses upphöjande av kopparormen i öknen. Den lilla bönboken 
fadern håller i handen och den tysta, dova stämning som präglar 
skildringen ger ett intryck av andakt och meditation.

Det är ingenting speciellt med den här tavlan, det finns säkert 
minst femhundra liknande målningar i Sverige och det har funnits 
många fler – säkert minst ettusen – tillkomna för kyrkor i städer och 
på landsbygd från sent 1500-tal till tidigt 1700-tal.45 Naturligtvis kan 
man se dem som ett uttryck för individualism och fåfänglighet. Men 
man kan också förstå dem som ett uttryck för ett meditativt 
tänkande, för en minneskultur som både är kännetecknande för tiden 
och igenkännbar över sekler och hela kontinenter. Familjens önskan 
är att skriva in sig i det meningsskapande som den egna 
minneskulturen utgör.
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Meditativt tänkande
Begreppet meditativt tänkande introducerades av Martin Heidegger i 
ett tal till minne av kompositören Conradin Kreutzer hållet 1955.46 Vid 
en minneshögtid, säger talaren, är det inte tillräckligt att spela och 
lyssna till kompositörens musik. Vi måste också på något sätt lämna 
plats för honom i våra tankar. Vi måste tänka på honom. Sådana 
tankar, när man låter sin tanke dröja kvar vid en person eller en 
händelse från det förflutna kallar Heidegger för meditativt tänkande. 
Det står i kontrast till kalkylerande tänkande, när man är upptagen 
med att lösa problem, planera för framtiden eller att organisera sin 
tillvaro på bästa sätt. Den som tänker meditativt försöker inte ändra 
på någonting utan snarare att förstå hur någonting är eller har varit.

I den moderna världen, menar Heidegger, sker en flykt från 
tänkandet. Människor har inte längre tid att tänka meditativt, 
upptagna som de är med att planera sin tillvaro – eller att lindra 
stressen med ytliga tidsfördriv. Ändå har meditativt tänkande alltid 
funnits med oss och kommer alltid att finnas, så att man till och med 
kan hävda att människan är just ”en tänkande, det vill säga en 
mediterande varelse”.47 Det är ingenting högtflygande eller svårt med 
meditativt tänkande. Tvärt om handlar det just om att dröja vid det 
som vi har närmast oss, det som berör oss här och nu. Det handlar 
om att mäta ut vår tid och våra liv, att få perspektiv på tillvaron. 
Köpmannen Körner och hans familj kan sägas i tanken väga sina liv 
mot Kristus offerdöd på korset, mot förlusten av en dotter och mot 
samhörigheten med församlingen i hemstaden Västerås.

I Heideggers efterföljd har det hävdats att meditativt tänkande 
utgör en grundsten för mänskligt tänkande över huvud taget och för 
filosofisk vetenskap i såväl öst som väst.48 Man kan finna drag av det 
i hinduisk och buddistisk filosofi, från de tidiga vediska skrifterna till 
Upanishaderna, i Bhagavad-Ghita liksom i Nagarjunas filosofi. 
Fenomenet återfinns också hos kinesiska och japanska tänkare, i 
Taoismen och Zenbuddismen. I västerländskt tänkande finner man 
det redan hos Platon och Aristoteles och i modern tid hos 
exempelvis Kant, Hegel, Husserl och Derrida. I den kristna 
traditionen finner man uttryck för det i åtskillnaden mellan vita 
contemplativa och vita activa, där det förra i allmänhet värderas 
högre än det senare. Den gemensamma grunden för detta globala 
fenomen är att det “radikalt ifrågasätter och dekonstruerar den 
egocentriska rösten och dess konstruktion av en dualistisk 
världsbild”.49 Det meditativa tänkandet utgör ett korrektiv till det 
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praktiska tänkandets fastare strukturer och uppdelning i jaget och 
den andre, i högt och lågt eller i förr och nu.

Men även om meditativt tänkande är ett närmast universellt 
fenomen så har det samtidigt sin historia. Behovet av att utan 
praktiskt syfte låta tanken stanna vid sådant som är betydelsefullt 
och meningsskapande för oss kan vara detsamma genom 
tidsåldrarna och över kulturgränserna, men tankarnas innehåll skiftar. 
Minneskulturerna ser olika ut under olika epoker och inverkar stort 
på människors tankar och tänkande. Makten över minneskulturen är 
en helt avgörande kulturskapande faktor, som tränger djupt in i 
människans innersta. Enkelt uttryckt frågar vi oss: Vad tänkte 
människor på under 1600-talet när de hade lite tid över eller behövde 
vila tanken från vardagens många problem? Människors faktiska 
tankar är svåra att komma åt, särskilt så här i efterhand. Men 
tankarnas uttryck i konst, litteratur och filosofi kan kanske hjälpa oss 
en bit på vägen till att förstå barockens minneskultur.

Desartes och Pascal
I den västerländska filosofin intar René Descartes en särskild plats. 
Ofta brukar han förstås som en grundare av den moderna filosofin 
och som en utpräglad förespråkare för dualism och rationalism. Men 
hans filosofi har också en meditativ sida som framhållits allt mer. Det 
är denna som attraherat exempelvis en filosof som Edmund Husserl, 
som liksom Descartes ville grunda sin filosofi på ’det rena tänkandet’ 
– istället för på de skiftande och bedrägliga sinnesintrycken. Det är 
inte genom världen och sinnena som människan vinner sann 
kunskap utan genom tanken och förnuftet: cogito ergo sum [jag 
tänker alltså är jag], som Descartes uttryckte det. Nyligen har det 
också påvisats hur starkt influerad Descartes var av Augustinus 
meditativa tänkande och metod.50

Framför Descartes förespråkade Heidegger dock en annan 
välkänd 1600-talstänkare: René Pascal. Medan den förre använder 
den meditativa metoden för att överväga filosofiska och 
vetenskapliga system, för att förstå och kontrollera tillvaron, öppnar 
den senare i sina tankar upp för tillvarons större och djupare frågor:

I den moderna metafysiken definieras den osynliga inre sfären 
som platsen för beräknandet av tingen. Descartes beskriver 
denna sfär som medvetandets ego cogito. Ungefär vid samma 
tid som Descartes, framhåller Pascal hjärtats logik så som 
varandes överlägset det kalkylerande förnuftet. Hjärtats inre 
och osynliga domän är inte bara mer väsentlig än det inre som 
tillhör det beräknande förnuftet; det sträcker sig också utöver 
förståelsen av de materiella objekten. Endast i hjärtats innersta 
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vänder sig människan mot det som hon älskar; de döda, 
barnen, de som skall komma.51

Hos Descartes handlar tänkandet, även om det inspirerats av äldre 
och samtida meditationspraxis, framför allt om problemlösning. 
Pascal kritiserade också Descartes just för denna förnuftstro och för 
uppfattningen att människan genom att utforska naturen någonsin 
skulle kunna förstå och behärska den. I utläggningen om Människans  
disproportion ber han läsaren att mäta sig själv mot universums 
väldighet.52 Kommer inte människan snarare att uttömma sina krafter 
till förståelse än naturen sin förmåga att tillhandahålla föremål för 
denna kunskap? Och om vi sedan vänder oss mot de allra minsta 
tingen, atomerna och det okända, kommer vi att förlora oss själva 
igen ”i dessa underverk, som är lika förvånande genom sin ringhet 
som andra genom sin väldighet”. Det finns alltså lite hopp om att 
människan någonsin till fullo skall förstå världen. ”Ty man kan inte tro 
sig om att kunna få ett grepp om naturen utan att antigen vara 
mycket förmäten eller också har en fattningsförmåga lika oändlig 
som naturen.” Och Pascal summerar:

Den som betraktar sig själv på detta vis , kommer att bli 
förfärad över sitt eget väsen. Och när han betänker, att han i 
och med den del av stoftet som naturen har beskärt honom 
lever mellan de två avgrunderna, det oändliga och intigheten, 
då skall dessa under få hans hjärta att bäva, och jag tror att 
hans kunskapsbegär skall förvandlas till beundran. Då kommer 
han att känna större längtan att under tystnad betrakta naturen 
än att drista sig till att utforska den.

Och lite längre fram:

Detta är vår verkliga situation. Det är därför vi inte kan veta 
någonting säkert eller vara absolut okunniga. Vi drar omkring 
på denna väldiga yta, ständigt osäkra och utan hållpunkt, 
drivna från den ena sidan till den andra. Om vi får se en punkt 
som vi tror kan ge oss förankring viker den undan. Om vi följer 
efter glider den ifrån oss i en evig flykt. Ingenting står stilla för 
oss. Detta är vår naturliga situation; ändå står den i fullkomlig 
strid med vår längtan. Med hela vår själ längtar vi efter den 
fasta grunden, efter att finna en orubblig grundval, för att där 
bygga ett torn som kan resa sig mot oändligheten. Men 
grundvalen remnar och jorden öppnar sig som en gapande 
avgrund.

Descartes med sitt radikala tvivel, sin rationalism och sitt 
insisterandet på att tänkandet skall grundas i klara och distinkta 
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idéer är i många avseenden en grundare av den moderna filosofin. 
Pascal, å andra sidan, är en konservativ mystiker som hellre förlitar 
sig på traditionen än på förnuftet. Men vad båda dessa 1600-
talsfilosofer har gemensamt är att de grundar sitt tänkande i en 
meditativ praxis som har djupa rötter i ett tidigkristet och medeltida 
tänkande som i hög grad var en levande realitet under deras tid.

Andaktslitteratur och diktning
Andaktsmentaliteten inverkade inte bara på Descartes och Pascals 
avancerade författarskap utan i hög grad också på vanliga 
människors liv och tänkande. Den tidigmoderna traditionen av 
andaktslitteratur har sin utgångspunkt i Meditatione Christi från 
1200-talet och spred sig under 1500-talet över hela Europa, mycket 
tack vare boktryckarkonstens utbredning. I den här litteraturen fick 
läsaren lära sig att meditera över Bibelns historier. Den anonyme 
författaren till Meditatione Christi ber till exempel läsaren att följa 
Josef, Maria och Jesusbarnet under flykten till Egypten: “Gör dem 
följe och hjälp till att bära barnet och tjäna dem på alla sätt du kan.” 
Och längre fram:

Detta och annat om pojken Jesus kan du kontemplera. Jag har 
givit dig ämnet och du kan utveckla det och följa det som du 
behagar. Var ett barn med barnet Jesus! Avstå inte från enkla 
ting och sådant som kan tyckas barnsligt vid kontemplationen 
av Jesus, för det föder tillgivenhet, ökar kärleken, väcker iver, 
inympar medkänsla, tillåter renhet och enkelhet, ger näring åt 
ödmjukheten och armodet, bevarar närheten och bekräftar och 
ökar hoppet.53

Såväl Martin Luther som Ignatius av Loyola följde upp den här 
traditionen och det är fascinerande att se hur den meditativa 
traditionen tycks förena Europa under en period som annars präglas 
av religionskrig, konflikter och oro. Andaktslitteraturen lästes av både 
katoliker och protestanter, av både män och kvinnor, av hög som låg. 
Bara i Sverige publicerades under 1500- och 1600-talet minst 200 
titlar, några av dem i flera upplagor och i upp till 50 000 exemplar.54 
Och detta med en befolkning på mindre än en miljon invånare. 

Andaktslitteraturen kan göra anspråk på att utgöra den första 
populärlitteraturen, en litteratur som inte lästes för sitt praktiska eller 
doktrinära värde utan för det spirituella välbehag den skänkte 
läsaren. Den har setts som en förelöpare till den moderna 
skönlitteraturen och hade en definitiv inverkan på läskunnigheten hos 
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de europeiska medborgarna.55 I minnestavlor i kyrkor runt om i 
Sverige under 1600-talet skildras människor ofta med andaktsböcker 
i händerna, som exempelvis fadern i familjen Körner-Nilsdotters 
minnestavla.

Att andaktslitteraturen hade en definitiv inverkan också på 
tidens konst och diktning har flera undersökningar också visat.56 Mer 
nyligen har dess inverkan på svensk diktning studerats.57 Flera av 
periodens viktigaste poeter stod under dess inflytande, exempelvis 
Samuel Colombus, Haquin Spegel och Sophia Elisabeth Brenner. 
Diktningen utgår mestadels från någon känd biblisk historia, ofta 
passionshistorien, som författaren enligt meditationens praxis lever 
sig in i och utbroderar efter eget kynne. Även om diktningen som allt 
annat författande vid den här tiden var djupt påverkad av retoriken 
var dess syfte inte så mycket att övertyga som att överbrygga.58 Det 
kunde nog tas för givet att läsaren redan var bekant med och 
förvissad om meningsfullheten och sanningen i de bibliska texterna. 
Dikten syftade därför i först hand till att närvarogöra och försinnliga 
den religiösa erfarenheten; att genom dikten och dess läsning låta 
tankevärlden uppfyllas av fromma föreställningar. Så här stilla, mörkt 
och poetiskt börjar Johan Widmans Klage-Dikt Öfwer wår 
Frelsermans Jesu Christi Oskyldige Lidande och Död:

!   På denna Öde-Ort den Solen intet skådar,
Den tysta Natten har sträkt ut sitt Sorge-flor,
Der Dagens Fålck har flytt, men i dess ställe bor
Beångstat Enslighet, hwars Ögnehwarf bebådar
Dät ey beskrifwas kan, en sårg mer än gemen,
En sårg som röra må ett Hierta utaf Sten!

!   Wid denna hemska Bäck, der intet Rådiur springer
Medh snabba Fötter fram, där uti bleker Dräkt
Narciss och Hyacinth dem Daggen står betäkt,
Bland desse mörka Trän, der ingen Fogel klinger
En Nächtar-liuflig Thon, der alt är Liflöst Dödt,
Och ey den ringsta Lufft det minsta Löf bemödt:

   Dijt dijt, allena Mig min ångeest du nu leder
Att Munnen hinderlöst får börda af det Qwal,
Det som iag talar tidt i Tankar utan Tal 
[…]59
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I andra fall kunde anslaget vara mer kraftfullt, som i Johan Paulinus 
dikt Den Korssfeste Christus I swensk Verss afmålad:

När i o Männskie–barn, hördt Thorens skarpa dundran
Med blixt och Åskie-braak, när i ha märckt med undran
!   Hur heela himmlens hvalf så jempt går need och opp,
   Och hur Naturen all har än sitt fasta Låpp
Ha I då tänckt på een, som sådant alt förwåller,
Som himmel, Jord och Siö så stadigt wid sig håller.60

I idealfallet skulle läsning av bibelordet leda till meditationer 
över dess innehåll och en bön i anslutning till denna, för att avslutas 
med ett kontemplativt, ordlös begrundande av det gudomliga. Det är 
därför inte förvånande att författaren i flera av dikterna plötsligt 
tystnar eller att det hela avslutas med att författaren utrycker sin 
oförmåga att tala vidare. Paulinus dikt, citerad ovan, avslutas:

Ach HERre! Jag weet ej, hwar iag skal Orden taga;
Här til är Hiärnan dumm, och Läpparne förswaga,
   Här wil ey Fiädern fort; Här stumnar Munnen meed;
   Ty skal med tystan Suck iag för dig falla need.

Med sin poetiska form och struktur är den här diktningen inte i sig ett 
oförmedlat uttryck för ett meditativt tänkande. Däremot utgör den 
tillsammans med andaktslitteraturens instruktioner och utläggningar 
en källa för vår kunskap om vilka former detta tänkande kunde ta sig 
innanför den barocka minneskulturen.

Utifrån andaktsmentaliteten låter sig också vissa aspekter av 
barockens bildkonst bättre förstås. Det mesta som målas i Sverige 
och Europa vid den här tiden är välkända religiösa teman. Det är 
samma motiv som målas om och om igen: Nattvarden, 
Korsfästelsen, Uppståndelsen. I katolska länder dessutom Maria 
med barnet och helgonen. Det repetitiva anslaget och den 
förskönande idealism som präglar figurframställningarna gav dock 
den fromme betraktaren desto större möjlighet att i enlighet med 
andaktsmentaliteten läsa in ”his personal detail” i konsten.61 Att det 
meditativa betraktelsesättet skulle användas även i mötet med 
bilderna bekräftas inte bara av Körners och andras minnestavlor utan 
också av andaktslitteraturens anvisningar. Så kan det exempelvis 
heta:

När tu hörer, läser eller seer affmålat, huru JEsus Chrisus 
haffuer swettats blodigan Sweet på oliobärget, huru han är 
wordin aff Judomen fångin, bundin, begabbader, bespottader, 
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hwdflängder, medh Törnakroona kröönter, sargader och 
korsfester. Så betenck, att tin och heela Werldennes Synder, 
haffua altså marterat och dödat honom …62

Vid sidan om meditationer över Kristi liv var betraktelser över döden 
också viktiga inslag i andaktskulturen. Förutom som stående inslag i 
andaktslitteraturen finner man dem i den särskilda traditionen av ars 
moriendi – instruktionsböcker om det rätta sättet att dö. Under 1600-
talet utom ett tjugotal sådana skrifter.63 Den fromme läsaren fick lära 
sig att kontemplera inte bara Kristi död och lidande utan också sitt 
egna och nära anhörigas frånfälle. Och på samma sätt som 
människans liv mättes och jämfördes med Kristi föredömlighet, 
skulle dess korthet och snara slut mätas mot evigheten. Inte sällan 
övergår tankarna på livets bekymmer i ren dödslängtan, något man 
inte nödvändigtvis värjde sig mot. En av Lasse Lucidors dikter börjar 
sålunda:

Ängslan, sorg, gråt, harm, förtreet,
Pina, kval olyckligheet
! Äre mina föllie-svänner,
Som mig qvällia natt och dag,
" " Mit behag
! Är, at iag af tijden känner
" Deras lag.

Thet allena tröstar mig
(Fast iag tröstlöös utan tig
! Måst i pust ock olust lijfva)
At mitt lijf ei längre så
! ! Kan bestå;
! Dödz-Gudinnan skall snart rijfva 
! Min lijfs-trå.64

I samband med begravningar lästes inte bara likpredikan, som ofta 
ägnade väl så mycket tid åt allmänna dödsbetraktelser som åt att 
minnas den döde. Under hela 1600-talet diktades också flitigt vid 
dessa tillfällen och dikterna utgavs inte heller så sällan i tryck. Carl 
Johan Lohmans dikt över Nils Fahlberg den 8 februari 1719 visar på 
ett fint sätt hur diktningen, särskilt mot slutet av den barocka 
epoken, inte sällan kom att ges ett mer allmänmänskligt innehåll och 
litterärt uttryck, med syftet att direkt tala till och formulera de 
efterlevandes sorg:
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Hvad är vår verld? Et fält ther sorge-näslor gro,
Et välbygt hospital, ther idel siuka andas,
Et Cana, ther så vin som vatten sammanblandas,
Et värdshus, hvilket vi som främlingar bebo.

Hvad är vårt lif? Tu må thet kalla hvad tu vill,
En blomma, som, på thet hon visna må, uprinner,
Et lius, som slockna skal, ehuru klart thet brinner,
Lifs-ändan är ju förr än lifvets början til.

Hvad är vårt lif? Gif svar, jag frågar än en gång!
Thet är ju bara glas, som spricker när thet prålar,
En morgonrodna, som sin afton sielf afmålar,
Vår första gråt är bror med dödsens svane sång.

…

Hvad är tå mennskian sielf? En fladdrig tidsens dröm,
En skugga, utaf mer än alt för korta dagar,
En ifrån rot till topp matkstungen sorge-lager,
Et vrak, som kastas av och ann på ängslans ström.65

Även denna praxis hade stor spridning över hela Europa under det 
tidigmoderna skedet och är intimt förbundet med de blomstrande 
konstnärliga uttrycken i gravkonst och begravningsceremoniel. Det 
här är också gravmonumentets stora era. Världens mest berömda 
och kanske vackraste gravmonument, Taj Mahal i Indien, tillkom 
under den här tiden. I Europa investerade de allra främsta 
konstnärerna allt sitt kunnande i utvecklandet av samma konstform. 
Inte bara för att de var i händerna på rika och självupptagna 
beställare, utan för att det var en allmän uppfattning att sådana 
företag var värda all den omsorg som över huvud taget var möjligt. 
Och även det allra enklaste monument av detta slag tjänar som en 
påminnelse för betraktaren om de som levt före oss och om 
människans dödlighet.

Gravkonsten
En tydligt förändring i gravkonsten under den tidigmoderna perioden 
speglar dock måhända också en förändrad syn på döden och hur 
man ville minnas de döda.66 Kardinal Rainaldo Brancaccis 
gravmonument i Sant’Angelo a Nilo (Neapel) av skulptörerna 
Michelozzo och Donatello från 1427 tillhör de tidigaste monumentala 
verken i renässansstil, samtidigt som det tydligt knyter an till den 
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medeltida traditionen (bild 2).67 
Monumentet är hugget i sten med vissa 
förgyllda och målade detaljer. 
Betraktaren möter tre sörjande 
karyatider som bär en kista ovanpå 
vilken den dödes kropp ligger. 
Ytterligare två figurer där ovanför lyfter 
undan ett draperi och blottar den döde, 
en kort inskrifttavla och en relief 
föreställande Maria och barnet. Allt 
omges av en hög klassiserande baldakin 
av triumfbågekaraktär, med 
hornblåsande änglar och en bild av Gud 
Fader i det avslutande kröningspartiet. 
Här återfinns många av de inslag som 
skulle komma att bli vanliga under 1500- 
och 1600-talet, framför allt den 
hierarkiska uppbyggnaden med de 
sörjande och den döde nedtill och det 
triumfatoriska och gudomliga upptill. 
Men samtidigt är fokus på den döda 
kroppen och här ges en närhet till 
sorgearbetet som förstärks av att vi som 
besökare kommer alldeles intill de i 
naturlig storlek skulpterade, sörjande 
karyatiderna.
     I Medicikapellet (Florens) av 
Michelangelo från 1530-talet är den 
döda kroppen frånvarande.68 De avlidna 
hertigarna företräds istället av 
klassiserande  idealporträtt som ofta 
tolkats som representanter för det aktiva 
och det kontemplativa livet. De befinner 
sig högt och otillgängligt i förhållande till 
betraktaren. På golvet står två 
sarkofager uppställda med liggande 

figurer på locken som representerar 
Dagen och Natten respektive Gryningen och Aftonen. Allt är således 
tämligen abstrakt och påminner om döden mer i allmänna än i 
konkreta formuleringar. Istället är det i hög grad själva det 
konstnärliga uttrycket, det sköra och obalanserade i kontrast till det 
kraftfulla och bestämda, som ger associationer till tidens gång, till 
död och försvinnande.

Berninis monument över Alexander VII i Peterskyrkan (Rom) 
fullbordar den här utvecklingen (bild 3).69 Den avlidne påven skildras 
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Bild 2. Donatello och 
Michelosso. Kardinal 
Rainaldo Brancaccis 
gravmonument. Omkr. 
1427. Sant'Angelo a 
Nilo, Neapel.



nu fullt levande, bedjande med 
blicken riktad uppåt. Ett 
väldigt draperi rycks 
dramatiskt undan av ett 
bevingat skelett, en allegorisk 
representant för tiden och 
döden, och blottar därigenom 
Sanningen och några andra 
personifierade dygder. Mot 
ungrenässansens mer sakliga 
framställningar av den döde 
ställer den barocka kulturen 
allegoriska triumfer som 
representerar dödens 
övervinnande. 70

Drottningen och döden
Hur ser det då ut i Sverige? 
Vad säger oss monumenten 
här i Norden om 
minneskulturen och 
människors önskan att minnas 
sina döda? Vi tar hjälp av ett 
märkligt och ovanligt 
dokument från tiden för att 
besvara den frågan. Det visar 
att utvecklingen under det 
tidigmoderna skedet var långt 
ifrån konfliktfri, att där fanns en 

strid kring minneskulturens både innehåll och form.
Inget annat enskilt datum torde vara så ingraverat i den 

svenska historieskrivningen som den 6 november 1632: Gustav 
Adolfsdagen. Kungens död i slaget vid Lützen har allt sedan dess 
varit en allmän historisk och politisk angelägenhet, inskriven i det 
kollektiva svenska medvetandet. För änkedrottningen Maria Eleonora 
hade emellertid händelsen andra och mer privata dimensioner. Det 
hon hade att minnas och sakna var inte detsamma som vad den 
politiska historieskrivningen påbjöd. En intressekonflikt uppstod 
mellan det individuella och allmänna, eller, kan man också säga, 
mellan ett äldre och ett mer modernt förhållningssätt.

I denna sin sorg var Maria Eleonora förvisso inte ensam. 
Många var de som under trettioåriga kriget fick bud om äkta män, 
söner och bröder som dött i strid för nationens ära. Vad som skiljer 
Maria Eleonoras sorgearbete från andras var att det, liksom hennes 
makes död, kom att anta proportionerna av en riksangelägenhet. 
Med förskräckelsen åsåg den aristokratiska omgivningen hur 
änkedrottningen gång på gång kom att överskrida ramarna för vad 
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Bild 3. Gian Lorenzo 
Bernini. Påve Alexander 
VII:s gravmonument. 
1671-78. Peterskyrkan, 
Rom.



som kunde anses acceptabelt. Efter att drottningen vid flera tillfällen 
begärt att få öppna kungens grav, för att beskåda hans döda kropp, 
såg sig även prästerskapet föranlett att ingripa och man författade 
1634 ett betänkande angående det okristliga i en sådan begäran.71

Först och främst betonar prästerskapet att det naturligtvis är 
alldeles olämpligt och okristligt att öppna de dödas gravar. Men, 
tillägger man, det är dock tillåtet att besöka de dödas ”Monument”, 
för att därigenom påminna sig om ”sin egen dödeligheet och een 
salig efterfärdh när Gudh behagar”. Därigenom syftar man på 
gravmonumentets dubbla funktion. Det påminner om den döde, vars 
kropp ligger begravd på platsen, och utgör samtidigt en påminnelse 
om Guds allmakt och de rättrognas frälsning.

På senmedeltida gravstenar finner man för det mesta en bild av 
den avlidne, ofta skildrad som liggandes i sin grav. Det är den döde, 
gravplatsen och den döda kroppen som representeras. Ett påkostat 
exempel är kenotafet över den helige Henrik i Nousis (Finland). 72 Ett 
kenotaf är ett monument som inte är rest över en grav, det vill säga 
inte innehåller någon död kropp. Ändå är huvudmotivet på 
monumentet just helgonets kropp. På sidorna av kenotafet skildras 
bland annat Henriks begravning (bild 4).73 Till höger kommer 
munkarna bärande på den döde. Väl inne i kyrkorummet är det svårt 
att säga om det fortfarande är den döde eller gravstenen munkarna 

Själens uttryck 32

71 Dokumentet har den omständliga men talande titeln “Cleri Camitalia Betenckiande 
och Swar oppå thenne wichtige frågan: Om En Christen med gott samuett kan 
belägra och honom effterlåthes att öpne sine dödhes griffter och Lijkkister, och 
theres lekamen beskådha och handtere, förmeenendes sig therigenom någon tröst 
och hugswalelsse att hafua, uthi sin storra hiertans sorg och bedröfuelse”, Historiska 
samlingar IV,  1812, s. 44-49.
72 Konsten i Finland. Från medeltid till nutid, 1998, s. 62-65.
73 Vi ser här scenerna i ett kopparstick av Elias Brenner från 1680-talet.

Bild 4. Den helige 
Henriks kenotaf. 
1400-talet. Nousis 
kyrka, Finland.



samlats kring. Flera av dem ber bönder och läser ur religiösa skrifter, 
men det är också påfallande hur många av dem som är i direkt 
beröring med kroppen. En av dem lägger sina händer på helgonets 
fötter, två vidrör hans axlar, varav den ene även har en hand vid hans 
huvud. En munk vid den bortre långsidan berör försiktigt den dödes 
knä. – Självklart understöddes denna närhet till det korporala av den 
katolska relikkulturen.

Även i det praktfulla renässansmonumentet över Gustav Vasa i 
Uppsala domkyrka utgör kungens och drottningarnas döda kroppar 
huvudmotivet.74 På den upphöjda tumban ligger kungen och två av 
hans drottningar som på lit de parade. I detta skiljer sig inte 
minnesvården annat än genom sin monumentalitet från många av de 
andra gravhällarna i vasakoret, synliga på äldre teckningar men 
numera bortflyttade. Referenserna till vasaättens ära är många och 
omfattande och på hörnen står fyra praktfulla obelisker. Men vid 
fotändan sitter också två putti, en med timglas och en med 
dödskalle, som påminner oss om jordelivets förgänglighet. Mellan 
dem är en liten inskrifttavla med texten MEMORARE NOVISSIMA ET 
IN AETERNUM NON PECCATIS. Citatet är från Jesu Syraks bok och 
blir i äldre svensk bibelöversättning till: ”Ehwad tu gör, så tenck uppå 
ändan, så gör tu aldrigh illa.” Det är framför allt den här moraliska 
aspekten av gravkonsten som prästerskapet vill lyfta fram i sin 
skrivelse, trots att det ännu under första halvan av 1600-talet är den 
döda kroppen och minnet av individen som dominerar monumenten.

Upphävande under reformationen av prästerskapets celibat 
fick bland annat som konsekvens att familjen under 1500-talet kunde 
ta större plats i minnes- och monumentkulturen. Familjeskildringar 
blir nu under en tid ett av de vanligaste motiven på bildgravstenar 
och målade epitafier, särskilt i prästsläkter. Döda och levande 
blandas i skildringarna på ett oförfärat sätt och antyder 
familjetillhörighetens starka band. Ibland är de döda markerade med 
ett litet ljus, ett kors eller några blommor. Det körnerska epitafiet i 
Västerås domkyrka är bara ett av många exempel på detta och vi 
kan följa den fortsatta utvecklingen under 1600-talet genom 
ytterligare några monument i samma kyrka.

Som exempel på den senmedeltida traditionen finns i kyrkan 
en sten över skolmästere Birgerus Petri, död 1517 (bild 5).75 Hans 
gestalt upptar i stort sett hela stenen, klädd i tidsenlig dräkt och med 
en kalk och överliggande oblat i händerna. I hörnen är symboler för 
de fyra evangelisterna. En kort omskrift omger det hela. Mer 
praktfullt är det i senrenässansstil uppförda Brahemonumentet, rest 
över Magnus Brahe, Birgitta Leijonhufvud och Helena Bilke 1637-41, 
enligt den utförliga inskriften uppfört av ”änka, måg och dotter”.76 De 
tre skulpterade kropparna ligger på en uppbyggd tumba och vid 
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sidan om 
inskrifttavlorna 
anger anvapen 
släkttillhörighet långt 
tillbaka i tid.
Några år efter 
familjen Körner-
Nilsdotter låter 
också Emerentia 
Pedersdotter sätta 
upp en liknande 
målad minnestavla i 
domkyrkan över sina 
två avlidna män (bild 
6).77 Tavla och 
inskrift påminner om 
den tidigare 
målningen, med den 
skillnaden att 
familjen är betydligt 
större. Förutom 
Emerentias två män 
syns här inte mindre 
än fem gossar och 

sex flickor, samtliga 
knäfallande i bön. Det tycks för övrigt inte ha varit ovanligt att det var 
kvinnorna i familjen som ansvarade för uppförandet av minnestavlor 
av det här slaget.78 Syftet är som med det körnerska epitafiet att visa 
på familjens fromhet och dess deltagande i samtida 
meditationspraxis – en minneskultur som omfattar såväl de bibliska 
berättelserna som den egna familjen.

En liknande tavla doneras till minne av målaren Lars Mattson till 
kyrkan 1645 av dennes son Rafael Pedersson (bild 7).79 I nedre delen 
av tavlan ses den avlidne målaren i förgrunden, vid hans ena sida 
sonen och på den andra hustrun Margareta Pålsdotter med fem 
döttrar. Sannolikt är väl att det är Rafael Pedersson själv som målat 
tavlan och att han fått sitt yrke i arv av fadern. En skillnad mot de 
tidigare minnestavlorna är att familjen står upp, de flesta av dem 
skildrade i halvfigur, och utan att sammanföra händerna till bön. 
Motiv för deras tankar är Treenigheten, med Gud Fader, Kristus och 
den Helige ande skildrade i målningens övre del. 

Men under andra halvan av 1600-talet ser monumenten 
annorlunda ut. Brukspatron Lars Pederssons epitafium från 1686 är 
möjligen ett arbete av Burckhardt Precht (bild 8).80 Längst ned står 
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Bild 5. Skolmästere 
Birgerus Petri grav. 
Omkr. 1517. Västerås 
domkyrka.
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Bild 6. Hustru Emerentia Pedersdotters epitafium. 1623. Västerås domkyrka.

Bild 7. Målare Lars Matssons epitafium. 1645. Västerås domkyrka.



en bevingad figur med lie i handen, representerandes samtidigt både 
Tiden och Döden. Vid hans sidor är två porträttmedaljonger av Lars 
Pedersson och hustrun Margareta Petre (som sannolikt är den som 
låtit bekosta monumentet, då hon avled först 1693). Ovanför en 
omfattande minnesskrift skildras den gudomliga sfären, 
representerad av två änglar och Kristus. Högst upp flyger en 
basunblåsande ängel. Uppbyggnaden är symboliskt hierarkisk, så att 
Kristus upptill triumferar över Döden nedtill i kompositionen. 
Monumentet liknar kardinal Rainaldo Brancaccis gravmonument i 
Neapel, men med bland annat den skillnaden att den döda kroppen 
avlägsnats.

Västerås rådman Johan Rasmussons epitafium tillkommet 
ytterligare några år senare domineras än mer av symboler och 
allegoriska figurer (bild 9). Ovanför ett kranium och en lång inskrift 
sitter en putto som blåser såpbubblor – en symbol för 
förgängligheten – samt tre kvinnogestalter med olika attribut.81 Den 
till vänster av dem håller en fågel i handen och har ett ankare och en 
urna med en brinnande eld vid fötterna, den till höger har en kalk 
med ett kors samt ett lamm intill sig, allt samman attribut för de 
kristna dygderna. Kvinnan upptill håller en palmkvist och en 
eklövskrans, symboler för det eviga livet och segerlönen. 
Utvecklingen vi följt i Västerås motsvarar vad som sker i hela landet 
under stormaktstiden och kan sägas motsvara prästerskapets 
ställningstagande i skrivelsen till drottningen: monumenten tjänar inte 
i första hand till att konkret minnas den döde och den döda kroppen 
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Bild 8. Brukspatron Lars 
Pederssons epitafium. 
1686. Västerås 
domkyrka.

Bild 9. Rådman Johan 
Rasmussons epitafium. 
Omkr 1692. Västerås 
domkyrka.



utan påminner om döden i 
allmänhet och uppmanar 
oss att betänka vår egen 
dödlighet.
     När prästerskapet vidare 
skall behandla drottningens 
försyndelser kommer det 
också att handla om 
bristande hänsyn mot den 
döde. Flera gånger påpekas 
att de döda egentligen sover 
och att det därför är orätt att 
störa dem. Denna metafor 
återkommer ofta i 
andaktslitteraturen och 
diktningen från tiden, liksom 
på minnestavlor och 
gravmonument. Sömnen 
och Döden som unga bröder 
ses också ibland på 
gravstenar och emellanåt 
tycks även den döde 
skildras som sovande – 
exempelvis Johan III i 
Uppsala domkyrka. Sömnen 
är måhända ett av de 
konstnärlig sett mer 
tacksamma motiv som står 

till sepulkralkonstens 
förfogande, tack vare den poetiska karaktär som än idag tillskrivs 
sömnen och drömmarna. 

Slutligen betonar prästerskapet att drottningens önskan är till 
men för den dödes ära. Allegoriska motiv som förhärligar den döde 
blir som vi sett i Västerås domkyrka allt viktigare i 
begravningskonsten och till ett av de tydligast uttrycken för strävan 
att avleda uppmärksamheten från den döde individen och kroppen 
till förmån för kollektiva värderingar om tro och dygd. Ett 
fantasimonument över Erik Dahlbergh av en okänd konstnär 
illustrerar detta (bild 10). I tuschteckningen förlorar sig den döde, 
representerad som onåbar ryttare på en hög skulpturbas, i ett gytter 
av mytologiserande och allegoriserande gestalter. I en högstämd 
lovsång, ledd av Apollo vid den vänstra kolonnen och högtidligt 
betraktad av Zeus vid den högra, förleds alla tankar på död och 
förintelse till förmån för välklingande abstraktioner och allegoriska 
utläggningar.”Ty”, som prästerskapet avslutar sin skrivelse, ”huad 
hugnat kann en faselig döödh Lekamen een bekymbrat menischia 
gifua”.
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Bild 10. Fantasi-
monument över Erik 
Dahlbergh. Omkr 1703. 
Uppsala universitets-
bibliotek.



Minnesrum
Men trots de stora förändringar 
som sker i gravkonsten finner 
man också sådant som förenar. 
Framför allt handlar det om 
viljan att skapa platser och 
monument som får oss att 
dröja kvar och fördjupa oss i 
meditativa tankar – bortsett 
från om dessa riktar sig mot 
det individuella eller allmänna. 
Minneskulturens utformning 
anger det meditativa 
tänkandets innehåll, hur vi skall 
förhålla oss till de döda. Men 
oavsett innehåll och form finns 
i monumenten en ständigt 
återkommande strävan efter 
poetiska kvaliteter, en önskan 
att fånga upp och engagera 
betraktaren.
     Detta gäller också de 
många gravkor som adeln låter 
bygga i Sverige under 1600-
talet.82 Det finns en och annan 
föregångare såväl i Sverige 
som utomlands, men 
utgångspunkten för den 
svenska traditionen är i hög 
grad gravkoret över Gustav II 

Adolf i anslutning till Riddarholmskyrkan, uppfört endast några år 
efter kungens död.83 Trots änkedrottningens motstånd valde man att 
inte uppföra någon monumental grav utan istället ett 
arkitekturmonument över den avlidne. Det Gustavianska gravkoret är 
ett rektangulärt rum med tresidig avslutning mot utsidan. Utvändigt, 
istället för invändigt, finner man lite överraskande också 
minnestavlorna över Gustav II Adolf, författade av Johannes Bureus 
– som möjligen också tillsammans med skulptören Jost Henne 
ansvarat för utformningen av monumentet i sin helhet. Invändigt fann 
man ännu på 1800-talet det i begravningsprocessionen burna 
huvudbaneret och de 34 landskapsfanorna (bild 11). I övrigt var 
rummet tomt. Den tumba som numera finns i kapellet är från början 
av 1800-talet.

De flesta gravkor har visserligen en rikare permanent 
utsmycknad än så, men grundtanken att det är rumsligheten i sig 
som är det väsentliga, inte dess materiella innehåll, kvarstår. Ett av 
de rikast dekorerade är det Kaggska gravkoret vid Floda kyrka av 
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82 Deras historia har tecknats av Mårten Liljegren, Stormaktstidens gravkor, 1947.
83 Liljegren 1947, s. 98-112.

Bild 11. Gustavianska 
gravkoret (sett från det 
karolinska). Fotografi 
från 1880-talet. 
Riddarholmskyrkan.



Erik Dahlbergh från 1660-talet (bild 12).84 Utvändigt är en tydlig 
skillnad gentemot det Gustavianska korets strama kontraster av 
tegel och sandsten. Det Kaggska koret har istället putsade väggar 
med rikt dekorerade trofégrupper och tätt ställda pilastrar. I det inre
står allegoriska figurer i nischer längs med väggarna och taket pryds 
av stuckaturer av Carlo Carove. Makarna Lars Kagg och Agneta 
Ribbing är skulpterade på var sin tumba – ett ovanligt inslag vid den 
här tiden. Ett altare och korskrank vid den yttre väggen vittnar om att
rummet avsetts att användas i sakrala sammanhang. Men med sin 
ansenliga och väl avskilda rumsvolym är det trots allt känslan att 
träda in i ett utsparat rum för erinran och eftertänksamhet som är det
bestående intrycket på besökaren.

Som en avslutning på den här traditionen kan räknas det 
Karolinska gravkoret vid Riddarholmskyrkan (bild 13).85 Visserligen
påbörjades arbetet redan av Nicodemus Tessin d. ä. 1671 men det 
avslutades först av Carl Hårleman 1743. Exteriören går tydligt tillbaka
på barockens formspråk, med sina fristående kopplade kolonner på 
hörnen och starka ljuskontraster mellan de djupt liggande fönstren
och den framspringande attikan. Men invändigt liknar rummet 
mycket det Gustavianska koret, samtidigt som det närmar sig 
nyklassicismen. I det ljusa, vitkalkade gravkoret står Carl XII:s 
sarkofag med nedlagda kungliga insignier som enda dekor, ritad av 
Nicodemus Tessin d. y.. De båda kistorna tillhörande Ulrika Eleonora 
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Bild 12. Erik Dahlbergh.
Kaggska gravkoret.
1660-talet. Floda kyrka.



d. y. och Fredrik I är 
ritade av Carl 
Hårleman. Tidigare
har här också 
placerats troféer och 
begravningsfanor. Det
ekande tomrummet i 
ärobyggnaden
representerar en 
högtidlig sorg – 
samma stumma 
erfarenhet som 
andaktslitteraturen
och
passionsdiktningen
söker leda läsaren
fram till.
     Mot slutet av 
1700-talet blir 
gravkonsten ett allt 

mindre uppskattat 
inslag i de moderna, ljusa kyrkorummen. I början av 1600-talet kunde
det i predikan heta att det var den kristnes plikt att minnas de döda 
som en del av den kristna gemenskapen och att därför bevara dem 
intill sig på kyrkogårdar och i kyrkan, ”trots ond stanck och lucht”.86

På riksdagen 1779 yttrar sig tvärt om prästerskapet mot denna 
sedvänja:

At i kyrkorna, som egentligen äro inrättade för lewande at 
derstädes förätta Gudstjenst, äfwen begrafwa de döde, anser 
Presteståndet för en sedwana, hwilken förmodeligen af 
wälmening upkommit men af widskepelse sedemera blifwit 
styrkt och ändteligen av någon slags äregirikhet är worden intil 
denna tid bibehållen: hwarföre ock Ståndet önskar, at den 
äfwen så lätt kunde afsakkas, som det wore för ett christligt 
och mera upplyst folk anständigt, samt i flera afseenden 
förmonligt.87

Så sker också tämligen snart och 1783 förbjuds försäljning av 
gravar både inne i kyrkorna och på kyrkogårdarna. Istället uppmanas
församlingarna att anlägga kyrkogårdar utanför tätorterna, som 
exempelvis Norra begravningsplatsen utanför Stockholms tullar,
inrättad 1827. 88
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86 Johannes Rauman, Likpredikan over Nils Ryning, 1611, s. 10.
87 Citerat efter Göran Lindahl, Grav och rum. Svenska gravskick från medeltiden till 
1800-talets slut, 1969, s. 199-200.
88 Om denna utveckling se Lindahl 1969, s. 191-210.

Bild 13. Nicoodemus
Tessin d. ä. & Carl 
Hårleman. Karolinska
gravkoret. 1671-1743. 
Riddarholmskyrkan.



Hemorten och de nära 
tingen
Vi återkommer till 
frågan: Vad tänkte 
människor på under 
1600-talet när de hade 
lite tid över eller 
behövde vila tanken 
från vardagens många 
problem? Vi har sett att 
man i den tidigmoderna 
kulturen fick lära sig att 
meditera över passager 
i Bibeln och över 
döden. Man mätte sitt 
eget liv mot Kristus och 
sin egen ofrånkomliga 
död. Man mindes sina 
familjemedlemmar och 
de döda. Vi påminner 
oss om att det här 
också var en period när 
porträttmåleriet 
blomstrade. Det hela 
börjar som det tycks vid 
hoven på kontinenten, 

kanske för att ge uttryck åt individualism och extravagans. Men snart 
spred sig bruket också till grupper utanför hovmiljön. Genom 
miniatyrmåleri, medaljer, individuella porträtt, porträttgallerier och 
grupporträtt, skapade sig människor minnesbilder av sina nära 
anhöriga. Det första svenska porträtt som bevarats målades 1528 
och föreställer betecknande nog Gustav Vasas syster Margareta 
Eriksdotter.89 Mot slutet av 1500-talet finns svenska porträtt av inte 
bara de kungliga utan av adelsfamiljer, präster och borgare. I Forsa 
kyrka låter en bondfamilj 1652 sätta upp en minnestavla med hela 
familjen avbildad90 och det första regelrätta porträttet av en svensk 
bonde, Per Olsson, målas av David Klöcker Eherenstrahl 1686.91

Det här är också en viktig tid för landskapsmåleriets och 
stadsbildens utveckling – realistiska så väl som moraliska skildringar. 
Vi behöver bara tänka på Vermeers allvarsamma och stilla hyllningar 
till den egna hemstaden Delft för att förstå vilken betydelse som 
också kunde tillmätas den egna närmiljön (bild 14). I Sverige målas 
de första landskaps- och stadsbilderna på 1500-talet och under 
1600-talet tilltar både kvantitet och kvalitet. Inte minst fascinerande 
är David Klöcker Ehrenstrahls inträngande skildringar av kunglig jakt 
och Erik Dahlbergs flitiga dokumentation av svensk 
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89 Malmborg 1978, s. 22.
90 Gillgren 1995, s. 169.
91 Malmborg 1978, s. 86.

Bild 14. Jan Vermeer. 
Gata i Delft. Omkr. 1658. 
Rijksmuseum, 
Amsterdam.



byggnadskultur.92 Men den mest inkännande hyllningen till det 
svenska landskapet är Israel Kolmodins sång ”Den blomstertid nu 
kommer”, enligt traditionen skriven en sommardag i början av 1690-
talet vid Hångers källa på Gotland:93

Then blomstertid nu kommer
! Med lust och fägring stor,
Nu nalkas liufve sommar,
! Tå gräs och örter gror.
Then blida sol upvärmer
! Alt hvad har varit dödt,
Tå hon oss skrider närmer,
! Blir thet på nyjo födt.

Här som annars i offentliga sammanhang övergår det 
kontemplativa betraktandet så småningom i ett moraliskt 
meningsskapande. Redan i vers två heter det:

The fagra blomsterängiar,
! Och åkrens ädla säd,
The grönskand’ örtesängiar,
! Och alla gröna träd,
The skola oss påminna
" Gudz godhets rikedom;
Att wi Gudz nåd besinna,
! Som räcker åhret om.

Den sedelärande fortsättningen hade inte varit möjlig om det 
inte kunnat tas som givet att landskapet uppskattas som skönt och 
vackert. Den första versen knyter oss till sig med en meditativ och till 
synes förutsättningslös betraktelse över sommarens ljuvlighet. 
Därefter följer den uppbyggliga innebörden därav.

Det är i samma anda som andaktslitteraturen handleder läsaren 
i kontemplationer över vardagslivet och det som är oss närmast. I 
den över hela Europa mycket lästa och till svenska 1643 översatta 
Meditationes av Joseph Hall ges instruktioner för i man bygger upp 
gudomliga bilder för sitt inre beskådande. De lämpliga 
meditationsobjekten delas in i fem grupper: Personerna, Rummet, 
Tijden, Åthäfworna och Materien. I sak betyder det att alla de ting 
som världen är full av är tillgängliga för meditativt betraktande, 
eftersom Gud vill att vi skall lära något av dem. Men syftet är inte 
bara att se tingen utan att göra den rätta uttolkningen: ”Nu wore alt 
thetta förgäfwes, om Menniskian Creaturen blott och allena åskoda, 
och icke widare eftertänkia wille, thet wore äfwen så mycket, som 
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hon wore blind, eller eliest nogot annat oskäligt Diurr.”94 Det är viktigt 
att stadigt hålla fast vid sitt ämne, heter det, samtidigt som man 
”Saken medh sköne Lijknelser, och eliest wäl förklarar.” Slutligen når 
man ”Illuminatio, när hiertat så widt kommer, at thet igenom 
Batrachtandet känner Gudz Nådh, och itt inwertes Dicterande eller 
Tilsäijande, at Gudh är oss nådigh, och låter oss wårt Betrachtandes 
Nytta förnimma.”95

Även stillbenmåleriet utvecklas under den här tiden, framför allt 
i Holland men även i övriga Europa och Sverige. Från början var 
relationen till det religiösa måleriet tydlig, som i Pieter Aertsens 
konst, där skildringar av dignande kött- och grönsaksbodar i 
bakgrunden gömmer traditionella bibliska motiv, som Flykten till 
Egypten eller Kristus och äktenskapsbryterskan (bild 15). Men även 
utan dessa motiv är det sannolikt att målningar av blomster, frukter, 
fiskar, kötträtter, porslin etc. ofta betraktades utifrån den tradition av 
meditativt tänkande som florerade under den tidigmoderna perioden. 
Den berättigade kritiken mot allt för långt gående ikonografiska 
tolkningar av ’dold symbolik’ får inte leda till det motsatta antagandet 
att konst av det här slaget saknar mening och betydelse, att den är 
rent illustrativ.

En minnestavla över sockenprästen Lucas Gadd och hans 
familj i Bälinge (Södermanland) från 1678 är ett uttryck för denna 
tidigmoderna mentalitet (bild 16).96 Familjefadern står längst upp till 
vänster med händerna samlade till bön. På samma höjd står hans 
båda hustrur och nedanför dem den rika barnaskaran. 
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94 Joseph Hall, Meditationes eller betrachtelses förträfelige öfning, 1643, s. 5-6.
95 Hall 1643, s. 138.
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Bild 15. Pieter Aertsen. 
Kristus och 
äktenskapsbryterskan. 
Omkr. 1560. 
Nationalmuseum, 
Stockholm.



Andaktsobjekten är 
många: Skrinet med en 
krona i, blommor och 
palmblad, böcker, en 
klocka, en slända och 
en korg med tulpaner. 
Målningen kan ses som 
ett trivialt försök att 
samla så många 
emblematiska 
symboler som möjligt. 
Men vi kan också se 
det som ett bevis för 
med vilken iver den här 
sortens andaktsföremål 
omfattades, inte bara 
av humanister och 
aristokrater utan också 
av det lägre 
prästerskapet, av 
kvinnor och även barn 
– om vi skall tro den 
här beskrivningen.
En enskild händelse 
från slutet av Magnus 
Gabriel de la Gardies 

levnad ger en avslutande ögonblicksbild av andaktsmentaliteten. 
Under en vandring i trädgården våren 1686 får Maria Euphrosina syn 
på sin make och går honom till mötes. Utan att invänta hennes 
hälsning möter han henne med orden: ”Madame… Ni drar mina 
tankar från döden.”97 Att detta berättas av Maria Euphrosina själv för 
de närmsta vännerna visar att yttrandet inte skall förstås som ett 
avvisande, troligen inte heller som ett uttryck för melankoli, utan som 
ett berömvärt och föredömligt uttryck för såväl ett privat meditativt 
tänkande som den kollektiva minneskulturen – passande bland 
trädgårdens alla spirande blomster.
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Bild 16 Prästen Lucas 
Gadds epitafium. 1678. 
Bälinge kyrka 
(Södermanland).



Genre och känsla
eller hur mythos blev pathos

Mats Malm

Känslorna från medel till objekt
Konstens sinnliga sida har varit en kontroversiell fråga genom 
tiderna, mer kontroversiell än man kan tro när man är uppvuxen på 
denna sida om estetikens upphöjande av behaget och den sinnliga 
förnimmelsen. En grundläggande förutsättning för att estetiken skulle 
kunna etableras var att ”de sköna konsterna” konstituerades som 
begrepp strax före mitten av 1700-talet: det var nu man skilde de 
”nyttiga” konsterna från de ”sköna”, vilka grundas på behag. Den 
mest konsekvente och kanske inflytelserika teoretikern kring de 
sköna konsterna var Charles Batteux, vars Les Beaux Arts réduits à 
un même principe utgavs första gången 1746. Dessförinnan hade 
som bekant – med viss förenkling – det retoriska paradigmet utgått 
från att alla konster och varje utsaga har ett syfte eller ett intresse 
bakom sig, och att behag, njutning och sinnlig framställning främst 
var instrument att uppnå dessa syften. Hela denna utveckling bör 
ses mot bakgrunden av en rad försök att definiera konstarterna 
utifrån retorikens begreppsapparat. 

När man började diskutera bildkonsten på allvar under 1400-, 
1500- och 1600-talen, var ju retoriken det instrument som fanns att 
tillgå.98 Jag vill gärna se uppkomsten av de sköna konsterna som 
resultatet av att man hade drivit jämförelsen mellan konstarterna så 
långt att retoriken inte längre ansågs räcka till som 
beskrivningsmodell. Det var också på 1700-talet som genreteorin 
definitivt utvidgades med genren lyrik. Alltsedan Aristoteles var ju 
dramat och epiken givna storheter, men lyriken hade inte haft någon 
riktig plats i hierarkin. Trots alla de otaliga omarbetningar av 
genreteorin som företagits under seklerna, var det inte förrän på 
1700-talet som lyriken slutgiltigt etablerades som genre vid sidan av 
dramat och epiken.99 Ett vägande skäl lär vara just att diktningen 
fram till dess hade uppfattats som instrumentell: lyriken förknippades 
då som nu med känslor, och det vi kallar känslor definierades 
huvudsakligen som passioner, affekter, vilket man i första hand skulle 
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se upp för. Känslor betraktades med sådan skepsis ända fram till 
1700-talet att det förmodligen inte var möjligt att definiera in dem i 
genresystemet förrän då. Jag har på annat håll beskrivit ett 
föreställningskomplex som ingick i den traditionella retoriken och 
som inbegrep en kraftig misstänksamhet mot ”det liderliga språket”. 
Den bärande tanken var att språk kan vara omoraliskt och att det till 
och med kan smitta: njutbart och lustfyllt språk kunde alltså 
uppfattas som ett hot och till och med en samhällsfara.100 Det 
föreställningskomplexet utgick, kan man säga, från affektläran och 
hela föreställningen om affekterna som synder vilka behövde 
balanseras eller helt avskaffas. Leif Runefelt, som knutit affektläran 
till den svenska ekonomihistorian under 1600- och 1700-talen, har 
framhållit att även om det utvecklades modernare teorier om själen 
och känslorna, så var det den gamla reaktionära hållningen som 
gjorde sig gällande i handböcker och därmed praktik.101 När jag har 
försökt klargöra hur den svenska litteraturen under samma tid förhöll 
sig till det moraliska normsystemet, har mitt intryck varit som 
Runefelts. 1700-talet brukar förknippas med en rad moderna 
framsteg, men har en huvudfåra som är betydligt mer 
bakåtsträvande än man får intryck av när man bara studerar de nya 
idéerna.
! Mycket av det vi kallar känslor föll i äldre tid under beteckningen 
’affekter’ eller ’passioner’, men frågan kan inte reduceras till 
terminologi. Under 1700-talet och 1800-talet förekommer många 
’moderna’ diskussioner där känslorna behandlas som något mycket 
positivt, men där ordet som används oftast är ’passion’. Inte minst 
kallar Wordsworth lyriken ”the spontaneous overflow of powerful 
feelings”, och ordet ’affekt’ kunde bevisligen avledas till ord som helt 
positivt uttrycker ’tillgivenhet’. Orden omdefinierades alltså påtagligt 
under 1700- och 1800-talen, vilket gör skillnaderna mellan de olika 
normsystemen svårare att genomskåda.

Samtidigt som jag menar att det finns en monumental eftersläpning 
som gör att mycket av litteraturen också under 1700-talet 
dominerades av den gamla föreställningen om känslor och moral, 
tror jag att man kan spåra rötterna till 1700-talets estetiska 
omvälvning i den tidiga renässansens teorier. Utvecklandet av 
estetiken innebär förstås ett avfärdande av retorikens 
förklaringsvärde. I samband med det utvecklas föreställningen om 
”de sköna konsterna” och bejakandet av känsla och sinnlighet blir ju 
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grundföreställning om själen och affekterna i praktiken levde kvar trots att 
psykologin utvecklades kraftigt under 1700-talet (Leif Runefelt, ”Dygden, nyttan och 
begären. Affektläran i frihetstida etisk och psykologisk litteratur”, Lychnos 2004, s. 
19–44).  



centrala delar av estetiken.102 För litteraturens vidkommande händer 
inte minst det, att lyriken etableras som den tredje stora genren vid 
sidan av dramat och eposet. Lyriken knyts just till känslorna, och 
upphöjelsen av lyrik och känsla hade knappast kunnat ske tidigare. 
Det förklaras bland annat av psykologiska och vetenskapliga 
framsteg som ger en mildare syn på känslor (snarare än affekter), 
men inom det teoretiska systemet kan man se att det sker genom en 
fortlöpande förskjutning av kategorierna. Denna förskjutning, menar 
jag, började långt tidigare och är faktiskt ett renässansfenomen. Jag 
tror att den kan förklaras som resultatet av att man först började 
teoretisera kring bildkonsten och musiken med hjälp av retorikens 
begreppsapparat. Det är olikheten mellan bild och ord som driver 
fram förskjutningar mellan form och innehåll: och det är känslorna 
eller affekterna som förskjuts.
! I första hand skall jag försöka klargöra hur genreteorins 
utveckling var beroende av att man omdefinierade känslorna från 
medel till objekt för poesin. I andra hand skall jag försöka mig på en 
förklaring hur det kunde komma sig att man började omdefiniera 
känslorna just så. Det har förstås med många samhälleliga och 
vetenskapliga förändringar att göra, men jag vill visa hur kategorierna 
justerades inom den poetologiska diskussionen. Jag tror att det hela 
började med renässansens försök att definiera bildkonsten utifrån 
retorikens begreppsapparat – smått paradoxalt, eftersom det ju i 
slutändan ledde fram till estetikens förkastande av retoriken som 
förklaringsmodell. Kärnpunkten är en central olikhet mellan bildkonst 
och ordkonst beträffande det man kan kalla form och innehåll.103 

Känslorna i genreteorin

Aristoteles: grekisk och arabisk
När Aristoteles i sin Poetik lade grunden för kommande tiders 
genrediskussioner var det som bekant i polemik mot vissa av Platons 
grundantaganden. Platon var ju kritisk till poeterna och till mimesis 
över huvud taget: alla former av efterbildning innebar enligt honom 
att man fördunklade kontakten med tingens idé. En bärande tanke 
hos honom var att mycket efterbildning innebär njutningslystnad som 
förför människor och hindrar dem från att se klart. Njutning, hedone, 
och passion, pathos, blir fula ord för honom.104 Aristoteles måste 
förhålla sig till det, och han lyckas göra de två begreppen till ganska 
neutrala, till och med positiva reaktioner hos poesins mottagare. 
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102 Jag har försökt demonstrera motsättningen och beskriva den som en rad 
förhandlingar mellan två normsystem i ”Känsla och sinnlighet skilda från sinnena. Till 
frågan om den estetiska intresselöshetens grunder”, Sjuttonhundratal 1, 2005, s. 95–
112.
103 Att använda sig av begrepp som form och innehåll är givetvis vanskligt, men 
oavsett all modern problematisering av begreppen är undersökningsobjektet 
historiska kategorier som motsvarar inte minst retorikens verba och res.
104 Tydligast formulerar sig Platon kanske i Gorgias, se t.ex. Malm 2004, s. 35–40 
med hänv.



Pathos är viktigt och positivt i hans beskrivning av dramat, men han 
gör det inte till ett bärande begrepp. I Poetikens elfte kapitel nämns 
pathos som ett av fabelns element vid sidan av peripeti och 
anagnorisis. Känslorna blir en central del av dramats effekt och det 
som åstadkommer njutning – också det alltså positivt. I trettonde 
kapitlet, om vad som skapar tragedins effekt, påtalar Aristoteles att 
handlingen skall väcka starka känslor som fruktan och medlidande. I 
fjortonde kapitlet konstateras: ”Eftersom tragedidiktaren bör 
åstadkomma den njutning (hedone) som kommer ur fruktan (phobos) 
och medlidande (eleos) genom efterbildning, är det uppenbart att 
han bör bygga in detta i händelseförloppet”. Aristoteles talar alltså 
om njutningen hedone och om passioner, men han reducerar dem till 
fruktan och medlidande. Den (för)estetiska njutningen sker alltså 
enligt Aristoteles genom känslor som inte kan förknippas med 
sinnlighet eller liderlighet: detta måste uppfattas som centralt i 
positioneringen gentemot den platonska kritiken av diktkonsten och 
retoriken. 
! Aristoteles har också garderat sig genom att betydligt tidigare, i 
sjätte kapitlet, konstatera att poesins själ är handlingens 
uppbyggnad, fabeln. När han där definierar poesins huvudsakliga 
beståndsdelar talar han om dess objekt, dess medier och dess sätt. 
Efterbildningens objekt är fabel (mythos), karaktär (ethe) och 
tänkande (dianoia), dess medier är tal (lexis) och musik (melopoiia); 
dess sätt är det yttre, synliga framförandet (opsis).105 
! Känslorna har alltså ingen plats i de bärande definitionerna, men 
de är viktiga för effekten på publiken och förs försiktigt till fabeln, 
mythos. Aristoteles påpekar känslornas vikt men betonar ofarliga 
sådana och förlägger dem utanför centrum av diskussionen – kanske 
med tanke på det motstånd mot känslorna som tidigare formulerats. 
Inom den retoriska traditionen har man också med sig uppfattningen 
om känslornas funktionalitet genom århundradena: denna 
uppfattning stärkte Platons genom sitt avståndstagande i Gorgias. 
! Skillnaderna mellan Aristoteles’ Poetik och den retoriska 
traditionen är påtagliga, men de förenas ändå på ett sätt som har 
verkningar ända fram till 1700-talet. Aristoteles’ Poetik försvann, men 
kom tillbaka till västerlandet på 1200-talet. Då hade den översatts till 
syriska, därifrån till arabiska, Averroës hade skrivit en kommentar 
som översattes till latin och det var den som blev liktydig med 
Aristoteles’ Poetik. Den blev mycket inflytelserik, och när väl det 
grekiska originalet blev känt och tillgängligt hade den arabiska 
kommentarens grundsyn gjort sig så gällande att Aristoteles under 
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105 Aristotle. Poetics, edited and translated by Stephen Halliwell, Loeb Classical 
Library XXIII, Cambridge, Massachusetts 1995; Om diktkonsten. Ny översättning av 
Jan Stolpe. Inledning av Arne Melberg, Göteborg 1994.



lång tid omtolkades utifrån den. Det dröjde alltså länge innan den 
Aristoteles vi är vana vid började framträda.106

! Den stora skillnaden mellan Aristoteles’ Poetik och den arabiske 
Aristoteles var att den senare blev ytterligt pragmatisk. Averroës 
kände inte till de genrer Aristoteles talade om, och han tolkade 
Poetiken tillsammans med framför allt Retoriken och Logiken. För 
Averroës blev poetiken och retoriken två renodlat instrumentella 
discipliner, vilkas syfte var att förmedla filosofin, dvs. sanningar 
snarare än fiktioner. När poesin knyts till retoriken blir dess uppgift 
också retorikens: att övertyga. I denna tradition blir retorikens och 
poetikens huvudsakliga syfte att förmedla och övertyga om 
sanningar på effektivt vis. Eftersom den filosofiska sanningen är 
deras objekt försvagas kategorin fiktion: poesin skall ju framställa det 
som är sant, inte fabulera. Den övertygande framställningen blir det 
centrala för poesin. Åskådliggörande gestaltning samt liknelser och 
omskrivningar skall övertyga genom att påverka mottagarens 
känslor, medan retoriken söker samma effekt huvudsakligen genom 
att påverka mottagarens intellekt.107 I detta paradigm sorteras också 
poesin till retorikens två kategorier ars laudandi respektive ars 
vituperandi: poesins uppgift är att lovorda eller klandra, såsom inom 
retorikens genus demonstrativum.108 Averroës’ beskrivning kan 
betraktas som en extrem tolkning dels av Aristoteles’ åsikt att de 
äldsta poetiska formerna var satiren (häcklande) respektive hymnen 
och hyllningsdikten (lovprisande), dels av hans påpekande att 
tragedin skildrar människor som är bättre än vi och i hög grad visar 
fram dygder, medan komedin skildrar människor som är sämre än vi 
och alltså visar fram laster.109 Denna version av Aristoteles’ Poetik 
överensstämmer med skolastikens ideal, liksom den i hög grad 
stämmer dels med Platons i Staten uttryckta fientlighet mot fiktionen 
och dels med hans åsikt att poesin – om den skall finnas – bör vara 
uppbygglig. Dess betydelse för renässansens föreställningar om 
diktens uppbygglighet kan knappast överskattas. Och det lär vara i 
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106 Se bl.a. Mats Malm, ”Uppenbarelse och poetik. Magister Mathias om effektiv 
framställning”, Tidskrift för litteraturvetenskap 1997:3–4, s. 40–59. Om den 
poetologiska traditionens inriktning mot stilfigurer, se Karsten Friis-Jensen, ”Horace 
and the Early Writers of Arts of Poetry”, Sprachtheorien in Spätantike und Mittelalter, 
hrsg. Sten Ebbesen, Tübingen 1993, s. 360–401.
107 Medieval Literary Theory and Criticism c.1100–c.1375. The Commentary 
Tradition, ed. A.J. Minnis and A.B. Scott, Oxford 1988, s. 282-284.
108 Birger Bergh, ”Magister Mathias och den medeltidslatinska poetiktraditionen”, 
Magister Mathias från Linköping: Poetria. I översättning av Yvonne Sörbom, Göran 
Sörbom och Birger Bergh samt med inledning av Birger Bergh, Institutionen för 
estetik, Uppsala universitet. Kurslitteratur nr 11, 2:a uppl., Uppsala 1993 (artikeln 
först tryckt i Lychnos 1975-76, s. 68-84) [s. 5-28] , s. 22–25.
109 I linje med ett sådant resonemang försvarar Dantes Komedi sin genrebeteckning: 
den innehåller ju klander av olika laster (se Classical and Medieval Literary Criticism. 
Translations and Interpretations, ed. Alex Preminger, O.B. Hardison jr, Kevin Kerrane, 
New York 1974, s. 345–347).



det här ljuset man måste se tillfällesdiktningens popularitet under 
1500-, 1600- och 1700-talen; den är ju just demonstrativ.110

! Aristoteles var helt klar över att affekt ger effekt, men det var inte 
det centrala för honom. Vad han uppmärksammar är poesins, främst 
dramats, uppbyggnad, och han utnämner fabeln till poesins själ. Hos 
Averroës blir poesins uppgift att övertyga, och det genom att utnyttja 
känslorna. Han omdefinierar Aristoteles’ mimesis till att bli liktydigt 
med åskådlig framställning, retorikens enargeia eller evidentia, 
eftersom det är den överväldigande framställningen som bäst 
utnyttjar känslorna. Detta blir för honom poesins essens.111

Minturno
Man kan alltså säga att den retoriska grundsynen på känslorna som 
medel inte försvagas med renässansen utan snarare stärks genom 
den arabiska traditionens Aristoteles, där poesin blir konsten att 
övertyga genom att utnyttja mottagarnas känslor –#med hjälp av 
överväldigande bildmässig framställning. Men man kan också urskilja 
en förändrad hållning till känslorna hos renässansens teoretiker. I det 
italienska 1500-talet publiceras ett antal bearbetningar av Aristoteles’ 
Poetik: de mest kända författarna är kanske Robortello, Minturno och 
Castelvetro.112 Här har man fått fram en god version av Aristoteles’ 
Poetik och man går på djupet med alla hans distinktioner. En viktig 
omtolkning som sker här är att känslorna förs in som poesins objekt. 
Minturno illustrerar detta på ett tydligt vis. I sin L’arte Poetica från 
1564 beskriver han poesin i sin helhet som imitation av människor 
–#på olika sätt. Helt i Aristoteles’ anda talar han inledningsvis om vad 
man imiterar, med vilka medel, och hur: ”De ting vi tar för att imitera 
är seder [costumi], känslor [affetti] och handlingar [fatti] hos 
människor”.113

! Medan Aristoteles framhöll fabel, karaktär och tänkande som 
poesins objekt, talar alltså Minturno om seder, känslor och 
handlingar. Minturnos seder kan förstås som en översättning av 
Aristoteles’ karaktär. Handlingar är ju det som bygger Aristoteles’ 
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110 Se vidare O.B. Hardison, The Enduring Monument. A Study of the Idea of Praise 
in Renaissance Literary Theory and Practice, Chapel Hill 1962.
111 Malm 1977, s. 66–71.
112 Se Bernard Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance I–
II, Chicago 1961.
113 Che cosa è la Poesia? M. Imitatione di uarie maniere di persone, in diuersi modi, 
ò con parole, ò con harmonia, ò con tempi; separatamente, ò con tutte queste cose 
insieme, ò con parte di loro. […] Tre cose in ogni imitatione considerarci conuiene. 
Prima quel, che ad imitar prendiamo; poi con che imitiamo; al fine in qual modo. Le 
cose, che ad imitar prendiamo, sono i costumi, gli affetti, & i fatti delle persone; le 
quali sono di tre qualitâ. (Minturno, L’arte Poetica [1564], Poetiken des Cinquecento 
6, München 1971, s. 2). Med de tre kvaliteterna återgår Minturno på Aristoteles’ ord 
om att poesin framställer människor bättre, sämre eller likadana som vi.



mythos 114 och längre fram betonar Minturno att det är just mythos, 
fauola, som är det centrala (s. 14). Men vi kan konstatera att 
tänkande har ersatts med känslor, det är en inte oviktig förändring av 
systemet. Det framgår senare att känslorna, både behagliga affetti 
som i Petrarcas dikter och passiones vilka snarast motsvarar 
synderna, är viktiga inte minst som medel att gestalta seder, costumi 
(s. 177–178). Så till vida kan man alltså säga att känslorna också här 
används som medel, men det är på ett indirekt sätt och de känslor 
som behandlas hör alltså till innehållet: de definieras som objekt för 
framställningen. 
! Ett ytterligare förhållande som gör Minturno intressant är att 
hans L’arte Poetica är ett mycket tidigt exempel på den tredelade 
genreteori som skulle få sitt genomslag på 1700-talet. Den tredelade 
genreteorin utökade alltså Aristoteles’ system, som bara omfattade 
epik och dramatik, med lyriken som tredje huvudgenre. Det är 
fundamentalt eftersom uppvärderandet av lyriken ligger mycket nära 
uppvärderandet av känslorna. Den tredelade genreteorins utveckling 
på 1700-talet är direkt förbunden med tillkomsten av de sköna 
konsterna och estetikens utveckling.115 Men här finns alltså ett 
exempel på den tredelade genreteorin 200 år tidigare: Minturno 
diskuterar utförligt den lyriska, eller meliska, poesin. Det är tydligt att 
han förknippar den med känslor, både positiva sådana och sådana 
som är direkta synder, de ’patetiska’ kallar han dem. Emellertid 
definierar inte Minturno lyriken i sig som en känslornas genre, 
åtminstone inte direkt. I stället framhåller han nogsamt att lyriken 
kommer från Gud, och drar linjen till böner och tacksägelser (s. 167). 
Därmed kan man säga att han knyter genren till känslorna, men till 
garanterat legitima, och starka, känslor av gudsfruktan. Det var 
förmodligen fortfarande inte möjligt att framhäva känslorna mer 
förbehållslöst än så, ens när man delat upp dem i goda och dåliga. 
Minturno knyter lyriken till känslor men låter dem dels stamma ur 
kärleken till Gud, dels underordnas syftet att illustrera människors 
olika seder, dvs. belysa den karaktär Aristoteles talade om.
! På så vis för Minturno in känslorna i poesins innehåll och kan 
samtidigt etablera lyriken som en genre på nivå med epiken och 
dramat. Känslornas plats blir inte helt entydig eftersom de 
underordnas syftet att visa seder, och Minturno visar ett påtagligt 
behov att legitimera dem genom att föra lyrikens känslosamhet till 
gudskärleken.

Batteux
Det som händer på 1700-talet är ju att lyriken definitivt etableras som 
genre, och att denna genre förknippas med känslan, i takt med att 
hela andra hälften av 1700-talet orienterar sig mot nya känslouttryck 
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114 I själva verket bör mythos hos Aristoteles ses som mimesis (i innebörden 
efterbildning) av handlingar, vilken i sig själv utsätts för mimesis (i innebörden 
representation). Se Mats Malm, Textens auktoritet. De första svenska romanernas 
villkor, Stockholm/Stehag 2001, s. 27–40.
115 Se Scherpe, Gattungspoetik im 18. Jahrhundert.



inom konstarterna. Vad jag skulle vilja framhålla är att för tidens 
genreteoretiska diskussion är det centrala förmodligen att känslorna 
omdefinieras från medel till objekt – Minturnos påbörjade projekt. 
Tydligast är det hos Charles Batteux, en klassicistiskt inriktad 
teoretiker som sökte systematisera de sköna konsterna utifrån inte 
minst Aristoteles’ definitioner. Batteux’ Les Beaux Arts réduits à un 
même principe utkom 1746 och ger ett programmatiskt svar på 
frågan hur lyriken skall fogas in i poesin och de sköna konsterna. 
Den förenande princip för de sköna konsterna som Batteux 
förespråkar är imitation, och in under den principen för han också 
lyriken. Batteux utgår från likheten mellan konstarterna och finner 
den i det han kallar imitation, vilket snarast betyder ’representation’: 

imitation av naturen bör vara [konstarternas] gemensamma 
ändamål, och de skiljer sig endast genom det medel de 
använder för att utföra denna imitation. Bildkonstens, musikens 
och dansens medel är färger, ljud, gester; poesins är 
språket.116 

Om nu medlets art skiljer konstarterna, kan Batteux använda samma 
distinktion för att dra gränsen mellan epik och drama: precis som 
Aristoteles sagt skiljer de sig genom att epiken återberättar men 
dramat agerar.117 Men för att definiera lyriken och skilja den från epik 
och dramatik blir det naturligt för Batteux att använda objektet som 
kriterium. Han utgår alltså från vad Aristoteles sagt, nämligen att 
drama och tragedi är mimesis/imitation av handlingar (och seder), 
och framhåller att lyrik fungerar på samma sätt men att dess objekt i 
stället är känslor.118 Poeten skall förstås framföra lyriken med känsla, 
men det viktiga här är att lyrikens objekt är känslor, till skillnad alltså 
från epiken och dramat vilkas primära objekt är handlingar. 
! Eftersom detta är den första stora systematiska beskrivningen 
av de sköna konsterna, och den första genomarbetade 
genrediskussionen där lyriken upphöjs till en egen genre, förefaller 
denna omdefinition av känslorna vara fundamental. Tidigare har 
känslorna i första hand setts som medel att påverka och övertyga, 
och då har de inte kunnat definieras in i genresystemet, eller så har 
Minturno, närmast ensam, låtit dem bli en del av objekten, 
underordnade syftet att gestalta människor. Nu gör Batteux i stället 
känslorna till objekt, helt i analogi med de handlingar och händelser 
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116 l’imitation de la Nature doit être leur objet commun; & qu’ils ne différent entr’eux 
que par le moyen qu’ils employent, pour exécuter cette imitation. Les moyens de la 
Peinture, de la Musique, de la Danse sont les couleurs, les sons, les gestes; celui de 
la Poësie est le discours. (Charles Batteux, Les Beaux Arts réduits à un même 
principe, Paris 1746, s. ix–x.)
117 Det är här Aristoteles, något förvirrande, ställer mimesis=direkt anföring mot 
diegesis=indirekt anföring (kap. 23, 24; liknande kap. 3).
118 De même donc que dans la Poësie épique & dramatique on imite les actions & 
les mœurs, dans le lyrique on chante les sentimens ou les passions imitées. (Les 
Beaux Arts, s. 246). 



epiken och dramat representerar.119 Det teoretiska fundamentet är 
hämtat från Aristoteles och man kan säga att Batteux fullbordar den 
aristoteliska tankegången på ett kongenialt sätt. (Batteux kritiserades 
både i samtiden och senare för att ha anbefallt poeten att förställa 
sig och spela teater, men när han säger att poeten imiterar känslor 
betyder det faktiskt bara att poeten åstadkommer en representation 
av känslor.)120 Men det bör framhållas att definitionen av en lyrisk 
genre, som alltså sker genom att känslorna omdefinieras från medel 
till objekt, hänger nära samman med att man förutom poesin också 
beaktar de andra konstarterna när man söker kriterier för konstteorin. 

Känslor och medier
Batteux var en renodlad klassicist och är knappast representativ för 
estetikens förnyelser. Däremot illustrerar han den tredelade 
genreteorin och de sköna konsternas framväxt, som var en viktig 
utgångspunkt för den nya estetiken. Hans genresystem är mycket 
viktigt i det perspektivet: det var nödvändigt att lyfta fram känslorna 
och lyriken för att komma vidare. Man kan alltså med viss förenkling 
teckna en historisk linje som visar att känslorna omdefinieras från 
medel till objekt, och man kan dra slutsatsen att den linjen var 
fundamental för den estetiska utvecklingen. Vad som kvarstår är 
ändå att fråga sig hur denna omdefinition gick till. Den fullbordas 
förvisso i ett läge då retoriken är på väg att avfärdas som 
förklaringsmodell, men jag vill ändå se det hela som ett resultat av 
just retorikens värde som förklaringsmodell.
! Definitionsmässigt baseras retorikens figurlära på kroppen. 
Naturligtvis: retoriken är ju från början utarbetad för den muntliga 
situationen. Efterhand som retoriken omformas för den 
skriftspråkliga kulturen försvagas element som memoria och actio, 
men memorerandets och framförandets tekniker lever ändå kvar 
under mycket lång tid. Vad jag vill framhålla är att själva kärnan i den 
sköna och effektiva formuleringens konst, elocutio, är kroppen. 
Schema, det grekiska ordet för latinets figura, betyder ’gest’: den 
retoriska figuren är alltså ett språkligt återskapande av talarens gest, 
de retoriska stilmedlen sammantagna skall fungera på samma sätt 
som talarens kroppsliga åtbörder och uttrycksmedel. Och stora delar 
av retoriken handlar ju om att utnyttja mottagarnas känslor för att 
vinna sin sak: dessa delar är allra främst de fysiska uttrycken och de 
språkliga figurerna.
! Vi konstaterar alltså att retorikens figurlära är definierad i analogi 
med den fysiska kroppen. Och vi vet att bildkonsten äger en mer 
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119 Batteux’ behandling av känslorna som analoga med handling beskrivs av Klaus 
Scherpe, ”Analogon Actionis und lyrisches System. Aspecte normativer Lyriktheorie 
in der deutschen Poetik des 18. Jahrhunderts”, Poetica. Zeitschrift für Sprach- und 
Literaturwissenschaft 4,  1971, s. 32–59.
120 Att han sedan också betonar poetens inlevelse och ”inspiration” är en annan sak. 
Se Mats Malm, [rec. av] Anna Cullhed, The Language of Passion. The Order of 
Poetics and the Construction of a Lyric Genre 1746–1806, diss. Uppsala 2001, 
Samlaren 122, 2001, s. 173–179.



fysisk kropp än poesin, som inte ens måste vara nedskriven på något 
material alls. I det retoriska konceptet är känslorna medel för att 
vinna argumentationen. Den inflytelserike Quintilianus formulerar det 
slående:

När det krävs kraft att påverka domarnas sinnen och sinnet 
skall ledas bort från själva begrundandet av sanningen: det är 
talarens verkliga uppgift. […] Bevis får nämligen domarna att 
anse vår sak riktigare, men affekter åstadkommer att de också 
vill anse vår sak riktigare – och det de vill tro, tror de också. För 
när de börjar vredgas, ta parti för, hata eller ömka, då känner 
de att saken ligger i deras personliga intresse, och liksom de 
älskande inte kan bedöma varandras skönhet därför att 
känslan föregår synsinnet, så överger den domare som gripits 
av affekter all prövning av sanningen. Han rycks med av 
passionen och ger efter liksom för en kraftig flodvåg.121

Detta innebär också, omvänt, att det retorikern lär frukta mest är att 
motståndaren lyckas utnyttja passionerna till att göra honom själv 
maktlös, men det viktiga är att känslorna i det retoriska paradigmet 
fungerar som medel, de ligger i det fysiska framförandet och i de 
språkliga figurerna, formen. För man över detta till bildkonsten, så 
efterliknar förstås också den konkreta kroppar. Den gör det 
emellertid på ett mer direkt sätt: den talandes eller agerandes gester 
återges i avbildning. Bildens retorik blir alltså att avbilda gester som i 
sin tur uttrycker känslor, och det innebär att känslorna görs till objekt. 
Den som tolkar en bild retoriskt får avläsa gester, ansiktsuttryck med 
mera i innehållet snarare än formen.122 Mekanismen är alltså att det 
som i diktningen ligger i den språkliga representationen, formen, 
hamnar i innehållet i bildkonsten. För retoriken och den retoriska 
synen på poesin är känslorna medel och form, i bildkonsten blir de 
objekt och innehåll.
! Detta är en generalisering, och visst finns det undantag. 
Bildkonsten har ju inte minst färgerna och möjligheterna att utnyttja 
ljus och mörker, perspektiv med mera för att påverka mottagarens 
känslor. Och den retoriska synen på poesi inbegriper ju att man 
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121 ubi vero animis iudicum vis adferenda est et ab ipsa veri contemplatione 
abducenda mens, ibi proprium oratoris opus est. […] Probationes enim efficiant 
sane ut causam nostram meliorem esse iudices putent, adfectus praestant ut etiam 
velint; sed id quod volunt credunt quoque. Nam cum irasci favere odisse misereri 
coeperunt, agi iam rem suam existimant, et, sicut amantes de forma iudicare non 
possunt, quia sensum oculorum praecipit animus, ita omnem veritatis inquirendae 
rationem iudex omittit occupatus adfectibus: aestu fertur et velut rapido flumini 
obsequitur. (Institutiones oratoriæ. Quintilian. The Orator’s Education I–V, edited and 
translated by Donald A. Russell, Cambridge, Massachusetts and London, England 
2001, VI.ii.5–6.)
122 Ett exempel på sådan läsning är Lars Olof Larsson, ”Statsporträttets retorik. 
Karel van Manders helfigurporträtt av Christian IV”,  1600-talets ansikte, red. Sten 
Åke Nilsson och Margareta Ramsay, Nyhamnsläge 1997, s. 199–213.



använder känslor som medel också genom att framställa dem i 
innehållet: exemplariska och belärande skildringar av hur det går för 
den koleriske, girige osv. Ändå tror jag att man kan försvara följande 
påstående: Hur man uttrycker det inre, dvs. gestaltar känslor och gör 
dem till objekt, är mer en fråga för bildkonsten. För litteraturens del, 
dvs. sett genom retoriken, har det snarare handlat om hur man 
utnyttjar mottagarnas känsor. Känslorna blir huvudsakligen objekt i 
ena fallet, medel i andra fallet. Detta gäller förmodligen också när 
man kommer fram till 1700-talet: t.ex. Rousseau börjar då uttrycka 
känslor på ett nytt sätt och inte minst i stilen. Men då är det den 
talandes känslor som står i fokus, och i det retoriska paradigmet har 
det alltid varit mottagarens känslor som stått i fokus. Det retoriska 
grundantagandet är att känslor är medel. I bildkonsten däremot, 
tycks grundantagandet vara att känslor är objekt, att fokus ligger på 
de gestaltades känslor.
! Återigen: jag försöker beskriva tendenser snarare än svartvita 
fält. Och skälet är att frågan om hur man definierar känslorna 
–#explicit eller implicit, medvetet eller omedvetet – har stor betydelse 
för genreteorin och därmed för de sköna konsternas och estetikens 
utveckling. 

Alberti
Analogin mellan poesi och bildkonst är omöjlig att komma ifrån, och 
till renässansen hör ett antal försök att definiera bildkonst – och 
musik – med retorikens distinktioner. I jämförelsen mellan poesi och 
bild blir det självklart att identifiera retorikens inventio och dispositio 
med målningens själva plan och uppläggning, medan elocutio får 
motsvaras av färgen –#helt i linje med föreställningen om colores 
rhetorici.123 När Alberti författar sin De Pictura (1435) kalkerar han 
strukturen i Quintilianus’ retorikhandbok i frapperande utsträckning, 
och väljer att tala om målningens compositio, hur delarna är 
sammanfogade. Själva ämnet benämner han historia, vilket får 
motsvara inventio medan compositio kan betraktas i paritet med 
dispositio (II 35–36).124 Den passage som motsvarar Quintilianus’ 
diskussion av inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio är II 
30:125

Vi indelar målningen i tre delar, helt i enlighet med naturen själv. 
Eftersom målningen strävar att representera sedda ting, bör vi 
notera hur dessa ting faktiskt ses. När vi först ser på ett ting, ser vi 
att det är något som upptar plats. Målaren drar upp denna plats 
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123 Se Jacqueline Lichtenstein, The Eloquence of Color. Rhetoric and Painting in the 
French Classical Age, Berkeley – Los Angeles – Oxford 1989, s. 171–173; Vickers, In  
Defence of Rhetoric, s. 358.
124 Jfr Franciscus Junius’ syn på saken (Ellenius, De Arte Pingendi, s. 74).
125 Quintilianus, Institutiones III.iii–vi: se D.R. Edward Wright, ”Alberti’s De Pictura: Its 
Literary Structure and Purpose”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 47, 
1984 [52–71], s. 59.



omkrets, och kallar med god vokabulär detta sätt att dra upp 
gränserna för circumscriptio. När vi sedan ser efter, upptäcker vi 
hur flera av föremålets ytor passar samman: konstnären kallar 
med rätta dessa föreningar av ytor till rätt plats för compositio. 
När vi slutligen betraktar det i detalj, urskiljer vi ytornas färger: 
representationen i bilden av detta kallas hos oss rätteligen 
’mottagning av ljus’, eftersom alla dess skiftningar kommer av 
ljus.126

Inventio motsvaras av circumscriptio, dispositio av compositio och 
elocutio av receptio luminum: ljus, vilket inbegriper färg (jfr II 46). 
Circumscriptio har att göra med linjerna man drar (II 31), att teckna 
det som sedan skall ordnas och kläs i färger/yta. Till dessa saker 
lägger Alberti historia, vilket kan ungefär kan uppfattas som själva 
ämnet, berättelsen som återges. Historia kan så till vida tyckas angå 
inventio, men Alberti knyter det snarare till compositio eftersom det 
har att göra med ordningen i det hela (II 35). 
! Alberti anknyter i stort till den vanliga kopplingen mellan elocutio 
och färg, och låter inventio/dispositio motsvaras, med någon vaghet, 
av circumscriptio och compositio. Det kan alltså tyckas som om 
bildkonst och litteratur motsvarar varandra ganska bra när det gäller 
avgränsningen mellan innehåll och form. Men, det finns en 
grundläggande skillnad mellan medierna, som åstadkommer en 
betydelsefull förskjutning mellan just form och innehåll. Movere är 
fundamentalt för många av renässansens teoretiker både inom 
retorik och bildkonst: det är minst lika viktigt för Alberti som för 
Quintilianus. Men det är olika hur känslorna behandlas. Citatet från 
Quintilianus ovan kan jämföras med följande ord hos Alberti:

Historia kommer att beröra betraktarnas själar när de målade 
människorna framvisar sina själsrörelser maximalt. Ty det sker 
genom naturen, än vilken inget är mer benäget att dra till sig det 
som liknar henne, att vi sörjer med de sörjande, skrattar med de 
skrattande, lider med de lidande. Men dessa själsrörelser utläses 
av kroppens rörelser. Vi ser hur de olyckliga, snärjda av bekymmer 
och tagna av sorg, stelnar både i sina sinnen och kroppskrafter 
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126 Picturam in tres partes dividimus, quam quidem divisionem ab ipsa natura 
compertam habemus. Nam cum pictura studeat res visas repraesentare, notemus 
quemadmodum res ipsae sub aspectu veniant. Principio quidem cum quid 
aspicimus, id videmus esse aliquid quod locum occupet. Pictor vero huius loci 
spatium circumscribet, eamque rationem ducendae fimbriae apto vocabulo 
circumscriptionem appellabit. Proxime intuentes dignoscimus ut plurimae prospecti 
corporis superficies inter se conveniant; hasque superficierum coniunctiones artifex 
suis locis designans recte compositionem nominabit. Postremo aspicientes 
distinctius superficierum colores discernimus, cuius rei repraesentatio in pictura, 
quod omnes differentias a luminibus recipiat, percommode apud nos receptio 
luminum dicetur. (Leon Battista Alberti, On Painting and On Sculpture. The Latin 
Texts of De Pictura and De Statua, edited with translations introductions and notes 
by Cecil Grayson, London 1972, II 30.)



och blir helt ofärdiga, med bleka och ostadiga lemmar. Hos de 
sörjande är ögonbrynen sänkta, nacken böjd, allt hänger liksom 
utmattat och försummat. Men hos de vredgade upptänds sinnena 
av vreden och deras ansikten och ögon svullnar och blir röda, och 
alla deras lemmars rörelser blir häftiga  och våldsamma av 
vredens kraft. När vi är glada och lyckliga däremot, då är våra 
rörelser avslappnade och behagfulla.127

Quintilianus hade säkerligen applåderat instruktionerna om hur 
kroppen skall uttrycka känslor. Men det centrala är att Alberti talar 
om innehållet, det gestaltade, beskrivna, avmålade. Det är där 
känslorna placeras. Quintilianus däremot talade faktiskt om 
framförandet av innehållet, dvs. formen. Det är den fysiska talarens 
utspel i första hand, och i andra hand talar han om själva 
överföringen till text, alltså textens känslouttryck, figurer. Att 
manipulera känslorna är fullkomligt centralt för Quintilianus men, 
alltså: känslorna har i det närmaste ingen plats i innehållet, bara i 
formen. När Alberti försöker överföra retorikens diskussion av 
verkningsmedel måste han förskjuta lokaliseringen från elocutio och 
(än mer) actio till inventio och i någon mån kanske dispositio.128 
Vikten av denna förskjutning förefaller ha varit avsevärd.

Alltså
Den klassiska retoriken överför kroppens åtbörder till ordens genom 
att använda ordet för ’gest’, schema, i betydelsen retorisk figur. 
Syftet är inte minst att påverka känslorna, nå effekt, och figurerna hör 
till formen. När en bildteoretiker på 1400-talet söker strukturera 
bildkonsten blir retoriken hans naturliga utgångspunkt, men när han 
då funderar på hur kroppens åtbörder skall få sin motsvarighet i bild 
förläggs de i stället till innehållet, eftersom kroppens åtbörder 
förmedlar känslor. Det är den mekanismen som kommer till synes 
hos Alberti, och detta är centralt för genreteorins utveckling. Efter 
Alberti tillkommer en rad faktorer som driver denna utveckling vidare, 
och när vi är framme vid det tidiga 1700-talet har genreteorin 
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127 Animos deinde spectantium movebit historia, cum qui aderunt picti homines 
suum animi motum maxime prae se ferent. Fit namque natura, qua nihil sui similium 
rapacius inveniri potest, ut lugentibus conlugeamus, ridentibus adrideamus, 
dolentibus condoleamus. Sed hi motus animi ex motibus corporis cognoscuntur. 
Nam videmus ut tristes, quod curis astricti et aegritudine obsessi sint, totis sensibus 
ac viribus torpeant, interque pallentia et admodum labantia membra sese lenti 
detineant. Est quidem maerentibus pressa frons, cervix languida, denique omnia 
veluti defessa et neglecta procidunt. Iratis vero, quod animi ira incendantur, et vultus 
et oculi intumescunt ac rubent, membrorum que omnium motus pro furore 
iracundiae in eisdem acerrimi et iactabundi sunt. Laeti autem et hilares cum sumus, 
tum solutos et quibusdam flexionibus gratos motus habemus. (De Pictura, II 41) 
Orden om naturens benägenhet att dra till sig det som liknar henne återgår på 
Ciceros De amicitia 50, vilket påpekats för mig av Hans Helander som jag också vill 
tacka för omistliga kommentarer till innebörden av de latinska texterna.
128 Jfr Vickers, In Defence of Rhetoric, s. 347–348 om Quintilianus’ definitioner kring 
actio. 



utvecklats så långt att lyriken kan definieras som exakt parallell till 
epiken: bara det att i stället för att representera handlingar 
representerar den känslor. En av de inomteoretiska förutsättningarna 
för att göra känslan till objekt verkar ha varit de tidiga försöken att 
definiera bildkonsten utifrån retoriken. Det var ju bildteoretiker som 
Alberti som förlade känslorna till innehållet, gjorde dem till objekt, 
och utan den omkategoriseringen hade inte lyriken kunnat definieras 
som en genre på samma nivå som epiken och dramat. Det som 
händer på 1700-talet är då att man i stället för att tillämpa retorikens 
definitioner på bildkonst och musik verkar låta bildkonst och musik 
styra begreppsbildningen. Inom bildkonsten fungerade ju redan 
känslorna som objekt i högre grad än som medel, eftersom de låg på 
den innehållsliga nivån.129 Gestaltandet av känslor tycks vara det nav 
kring vilket diskussionen och frågeställningarna kretsade då 
genreteorin transformerades och estetiken avlöste retoriken.
! Kanhända är det möjligt att använda känslorna som måttstock 
på litteraturen i sin helhet. I det retoriska paradigmet uppfattas ju 
gärna litteraturen instrumentell, man använder den för att uppnå det 
ena eller det andra. Mot slutet av 1700-talet avlöses den 
konstuppfattningen av en där litteraturen, musiken osv. anses 
värdefulla helt i egen rätt: den estetiska hållningen. Uppfattningen av 
känslor följer detta: känslorna definieras som instrumentella så länge 
litteraturen definieras som instrumentell – åtminstone i teorin, och 
undantag finns förstås. Om man skall fortsätta linjen av teoretiker 
som gick i dialog direkt med Aristoteles och de distinktioner han 
gjorde i sin Poetik, är kanske vår svenske Thomas Thorild den mest 
kärnfullt vältalige. Kring år 1800 gjorde han en radikal omdisponering 
i sin traktat Vis Poëtica, seu Pathos. Aristoteles menade ju att 
mythos, fabeln eller handlingen, var poesins själ. Thorild ersätter helt 
sonika mythos med pathos: känslan är inte bara poesins objekt utan 
dess essens, dess kraft.130
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129 Och musiken, som brukar beskrivas som den konstart som tydligast återger 
känslor, utgör ju definitionsmässigt ett slags hybrid: den kan ju inte representera 
fysiska föremål och personer utan får anses representera känslor. I så måtto 
fungerar känslorna som objekt där, men samtidigt representeras de ju just genom att 
tillämpas, iscensättas. Det vill säga att musiken har känslorna som objekt, men den 
kan bara ha det genom att ha dem som medel (jfr Batteux, Les Beaux Arts, s. 258–
259).
130 Vis Poëtica, seu Pathos  har utgivits med en fin översättning av Maria Plaza i 
Thomas Thorild. Att följa ögonblicken. Texter i urval, under redaktion av och med 
inledning av Horace Engdahl, Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien, 
Stockholm 200, s. 328–340.



Den botgörande Maria Magdalena 
i barockens måleri

Görel Cavalli-Björkman

Avsikten med denna presentation är att visa hur utvecklingen av 
motivet Den botgörande Maria Magdalena på ett mycket åskådligt 
sätt demonstrerar hur känslouttryck skildras och uppfattas i 
barockens bildkonst. Jag vill först ge en kort historik över motivets 
utveckling från renässansen och fram till motreformationen för att 
därefter koncentrera mig på några få betydande konstnärer och 
deras verk. Jag vill också visa att det finns såväl likheter som  
skillnader i deras sätt att närma sig motivet främst med hänsyn till 
respektive religiös bakgrund och beställarkrets.

Det har sagts att 1600-talet var den epok då konsten 
sekulariserades men man kan också hävda att det var då som den 
religiösa konsten radikalt fördjupades. Här framhävdes en dramatisk 
konstrastverkan mellan kropp och själ, svaghet och styrka, mörker 
och ljus samt liv och död. Det sinnliga ställdes mot det 
förnuftsmässiga och det intellektuella mot det andliga. Det är 
karakteristiskt att Maria Magdalena, den Heliga Synderskan, blev lika 
betydelsefull som Den heliga jungfrun. Att hennes botgöring 
skildrades så ofta i konsten under hela den katolska reformationen 
och den följande barocken berodde inte enbart på att själva 
botgöringen omhuldades som ett av de viktigaste stegen mot 
frälsningen utan att Maria Magdalenas historia i sig hade en sådan 
mänsklig dimension. Hon var Kristus närmaste följeslagerska och 
den som blev vittne till hans uppståndelse. Detta trots att hon var en 
synderska. Efter sin omvändelse och botgöring blev hennes kärlek till 
Kristus intensiv och ren. Värdsliga syndare kunde på vägen till ett 
rättfärdigt liv identifiera sig med henne och kunde uppmanas följa 
hennes exempel då det gällde självrannsakan och självförnekelse. 
Hon framställs gärna som mycket vacker och hennes behag är 
endast nödtorftigt dolda medan hennes blickar himlar sig i desperat 
andlig självuppgivelse.

Historik
Om man går till de bibliska källorna är Maria Magdalena en 
sammanblandning av flera olika gestalter. I Lukasevangeliet ( 8:2) 
förekommer Maria från Magdala från vilken Jesus drev ut sju 
demoner. Hon hörde därefter tillsammans med några andra fromma 
kvinnor till hans närmaste krets. Hon följde honom på 
Golgatavandringen, var närvarande vid korsfästelsen och gick senare 
tillsammans med de två andra Mariorna till graven för att finna den 
tom. Enligt Markus (16:9) var Maria Magdalena den första person 
som Kristus visade sig för efter uppståndelsen. I tidig kristen tid 
identifierade man henne också med den anonyma sköka som Jesus 
mötte i fariseernas hus (Lukas 7:37-50) och som tvättade och 
smorde hans fötter med en parfymerad olja ur en alabasterflaska och 

Själens uttryck 59



som slutligen botgjorde sitt syndiga leverne som eremit i öknen. Hon 
kom också att sammanföras med den Maria från Betania som var 
syster till Marta (Lukas 10: 38-42). I denna gestalt associeras hon 
med ett kontemplativt liv i kontrast till systern Marta som 
förkroppsligar det aktiva livet. Alltsedan kyrkofadern Gregorius tid på 
600-talet e. Kr har man valt att uppfatta dessa gestalter som en och 
samma.

Eftersom bibelns berättelser om Maria Magdalena slutar i och 
med Kristi uppståndelse så finns det inga skrivna källor för vad som 
hände henne därefter. De tidigaste legenderna om hennes fortsatta 
liv utvecklades i den grekiska kyrkan och de beskriver att hon for till 
Efesos med Johannes Döparen och Maria, Jesu moder. Hennes grav 
var en av de heliga platser som pilgrimmerna besökte i Efesos. Enligt 
den tidiga legenden skall hennes kvarlevor ha förts till Konstantinopel 
år 899 av kejsar Leo VI. 

I mitten av 1000-talet uppstod nya legender kring Maria 
Magdalena. Enligt dessa skall hon fjorton år efter Kristi Himmelsfärd 
ha färdats från det heliga landet till Provence i en läckande båt utan 
segel och åror tillsammans med en tjänarinna Sara, en före detta 
blind man Cedonius, som botats av Jesus, en av lärljungarna 
Maximinius, hennes broder Lasaros, hennes syster Marta och 
systern till den Heliga junfrun Maria Jacobi samt Johannes moder 
Maria Salome. Mirakulöst spolades de upp på stranden vid Sainte 
Marie de la Mer. Efter landstigningen spred de sig åt olika håll för att 
förkunna evangelium. Maria Magdalena predikade i Marseilles där 
hon konverterade de hedniska gallerna samt genomförde flera 
mirakler. Hon drog sig därefter tillbaka till en grotta i Ste Baume där 
hon levde i enslig botgöring till sin död trettio år senare. Hon 
begravdes i den närbelägna klosterkyrkan St Maximin. Munkarna i 
klostret Ste Vezelay hävdade emellertid att hennes kvarlevor fanns i 
deras kyrka. Här är inte platsen för en redogörelse av den 
inflammerade kamp, som utspelade sig mellan de båda rivaliserande 
orterna på 1200-talet.131 Inte heller går jag in på den tidiga kulten av 
Maria Magdalena i Frankrike, som är en synnerligen intressant 
historia i sig.132

Legenden om Maria Magdalena, som är en sammanflätning av 
de bibliska texterna och de apokryfiska historierna ( Filips 
evangelium och Maria Magdalenas evangelium), utvecklas mer 
fullständigt i Den Gyllene Legenden av Jacobus de Voragine på 
1200-talet.133 Denna bok är överhuvudtaget en av de mest populära 
kristna böcker som någonsin givits ut och en primärkälla för alla 
följande konstnärliga framställningar av Maria Magdalena. Enligt 
Voragine var Maria Magdalena från början en kurtisan som helt och 
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131 Se Susan Haskins, Mary Magdalene, Myth and Metaphor, Bury St Edmunds 
1993, s. 113-133.
132 Se G. Cavalli-Björkman. Maria Magdalena, Den svarta madonnan, Stockholm 
1996, s. 70-85.
133 Jacobus de Voragine, Legenda Aurea , The Golden Legend, översatt av Ryan 
Granger & Helmut Rippenger, London 1941.



hållet gav sig hän åt köttsliga lustar. Han beskriver hennes religiösa 
omvändelse som skedde i tre på varandra följande stadier: 
botgöring, inre kontemplation och himmelsk ära. I fas nummer två är 
hon enligt Voragine ”en ljusbringerska”, en gestalt som upplyser 
andra. I den tredje fasen är hon ”upplyst”, dvs hon har erhållit 
kunskap och visdom.

Det tridentinska konciliets dekret
Den viktigaste utgångspunkten för den barocka konstens 
helgonframställningar var det tridentinska konciliets dekret utfärdat 
år 1563. Realistiska skildringar av mänskliga gestalter skulle nu 
användas för att instruera, uppfostra och moralisera. Med hjälp av 
berättelserna om vår frälsnings mysterier, återgivna i måleri eller på 
annat sätt, skulle folk lära sig minnas trons artiklar och oavbrutet 
återkalla dem i minnet. Betraktaren skulle på detta sätt stimuleras till 
handling och offer i trons tjänst.

Medan de dekret som utfärdats av konciliet var ganska 
lakoniska till sin karaktär så genererades härifrån en rik flora litteratur 
som blev en slags handböcker för konstnärerna.

Kardinal Gabriele Paleotti, ärkebiskop i Bologna, som själv 
hade deltagit i konciliet, utarbetade den mest omfattande teoretiska 
skriften i fem band: Discorso intorno alle imagine sacre e profane , 
som uttolkade konciliets hållning till bildkonsten.134 Paleotti som var 
platoniker och estet ansåg att konsten skulle röra och instruera 
betraktaren. Han tog dock avstånd från ämnen som var skandalösa, 
felaktiga, suspekta, hedniska , övernaturliga eller obegripliga. 
Framförallt ansåg han att man skulle vara på sin vakt mot skrifter 
som Voragines Den gyllene Legenden. Sådana texter kunde möjligen 
accepteras om de händelser som där beskrevs var sannolika. Den 
religiösa konsten skulle vara klar, tydligt läsbar och ha decorum.

En lärd flamländare, Johannes Vermeulen, vars namn blev 
latiniserat till Molanus och som hörde till den teologiska fakulteten i 
Louvain, publicerade 1570 en skrift: De Sanctis imaginibus et picturis  
med direktiv och praktiska råd om hur varje helgon skulle återges i 
konsten. Det fanns emellertid andra texter som var mer inspirerande 
för konstnärerna. Målaren Vicente Carducho gav 1633 ut Dialogos de 
la pintura och Francisco Pacheco, målare och inkvisitor, publicerade 
1649 sin Arte de la Pintura.135  I Frankrike hade teologen René 
Benoist redan 1564 givit ut sitt verk Traicté catholique des images 
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med liknande 
tankegångar.136 Enligt 
Benoist var måleriets 
viktigaste uppgift att 
stimulera till bön.
Man skulle kunna tro att de 
strikta regler, som nu 
infördes, skulle ha hämmat 
den konstnärliga 
utvecklingen. I själva verket 
tycks det ha blivit tvärtom 
åtminstone då man 
granskar den fantastiska 
utvecklingen av Maria 
Magdalena-motiv. Vissa 
episoder i hennes liv strök 
man dock, framförallt 
sådana vars sanningshalt 
man var osäker på som t.ex 
hennes predikningar i 
Marseilles. Man övergav 
även en framställning, som 
hade varit särskilt populär 
vid slutet av medeltiden 

och under renässansen, där 
Maria Magdalena återges som en elegant klädd ung kvinna hållande 
en rikt dekorerad parfymburk, vilket skulle alludera på hennes roll 
som smöjerska av Jesu fötter. Molanus kritiserade framförallt hennes 
iögonfallande klädedräkt. Paleotti, som också vände sig mot lyxen, 
ansåg att hon liknade en kurtisan. Man rekommenderade 
konstnärerna att istället koncentrera sig på själva omvändelsen och 
botgörelsen. Den heliga skriften, korset och kraniet ansågs vara 
lämpliga attribut till Magdalenagestalten.

Den heliga Teresa av Avila skiljer i sin El castillo interior (Själens 
borg) mellan fyra olika stadier av andlighet- meditation, stillhet och 
bön, kraftfull sömn samt olika former av extas, som slutligen skall 
leda till en fullständig förening med det gudomliga. Bilden av Den 
botgörande Maria Magdalena kom helt naturligt att uppvisa alla 
dessa stadier. Vissa konstnärer vågade sig t.o.m på att skildra ”den 
sublima extasen” där helgonet framträder som näst intill avsvimmad 
eller död. Denna mer brutala framställning av överlämnandet överges 
ganska snart för en mildare variant. Guido Renis bild av botgörerskan 
med sin uppåtvända blick blir en slags standardmönster för 
framställningar av extatiska helgon (bild 1).
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136 René Benoist, traicté catholique des images et du vrai usage dícelles, Paris 
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publiés par Eve Duperray.

Bild 1. Guido Reni, 
Maria Magdalena.
Museo del Prado - 
Madrid.



Det var framförallt viktigt 
att Maria Magdalena ej 
såg alltför välmående ut. 
Hon vistas ju trots allt 
ute i ödemarken i en 
grotta. Samtliga 
teoretiker var eniga om 
att ingenting hindrade 
att hon framställdes 
som vacker bara 
smärtan i hennes 
ansikte var tydligt 
gestaltad. Målningar 
som återgav sensuella, 
halvnakna Magdalenor 
var heller inte förbjudna 
men de kunde med 
fördel placeras i mer 
privata rum. 
Föreskrifterna för de 
officiella platserna var 
strängare. Det är 
intressant att notera att 
några av de mest 
vågade 
framställningarna av 

helgonet tillhörde kyrkans män. Kardinal Francesco Barberini 
förvärvade år 1628 en målning av Guido Reni, som visade Maria 
Magdalena halvnaken till midjan, och kardinal Fabrizio Savelli, påvlig 
delegat i Bologna, beställde 1649 en Venusliknande Magdalena av 
Elisabetta Sirani , dotter till Guido Renis assistent Giovanni Andrea 
Sirani.137

Tizian, som redan på 1630-talet, i enlighet med renässansens 
ideal , skildrat Maria Magdalena som en Venusgestalt, återvände på 
1560-talet till motivet och adapterade det till motreformationens ideal 
(bild 2). Helgonet är nu mer anständigt klädd på överkroppen, hon 
lyfter blicken mot himlen och visar sin botgöring genom röda och 
tårfyllda ögon. Såväl kraniet som parfymvasen finns med som 
attribut. Motivet framställdes i flera exemplar i konstnärens ateljé. 
Den första versionen utfördes 1561 för Filip II av Spanien och den 
andra 1567 som en gåva till kardinal Alessandro Farnese i Rom, idag 
i Museo di Capodimonte, Neapel. Giorgio Vasari skriver om Tizians 
Magdalena att hon visserligen är mycket vacker men att hon ej 
uppväcker lust utan snarare medkänsla hos betraktaren.138
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Bild 2. Tizian, Den 
Botgörande Maria 
Magdalena. Opd 119 x 
97 cm. Inv.no. GE-117.
Eremitaget, St. 
Petersburg.



Caravaggio
Caravaggio målade tidigt i sin karriär en flicka sittande på golvet i en 
vilande pose. Hennes huvud är nerböjt och armarna är placerade i 
knäet och håret sedesamt tillbakabundet. Flickan har tagit av sig sina 
juveler, som ligger utspridda kring henne på golvet. Det är egentligen  
dessa attribut och parfymflaskan, som gör att vi tolkar denna unga 
kvinna som Maria Magdalena. Enligt den samtide 
konstnärsbiografikern Giovanni Pietro Bellori är tilläggen dessutom 
sekundära.139  Bilden har därför ofta uppfattats som en vanitas eller 
en allegori över melankolin. Väljer man att betrakta målningen som 
en framställning av Den botgörande Maria Magdalena utgör den ett 
typexempel på motreformatorisk ortodoxi såväl i atmosfär som till 
ikonografi. Motivet överensstämmer helt med den beskrivning av 
Magdalenas contritio, som prästen och propagandisten för de 
tridentinska idealen, Francesco Panigarola, ger i en tryckt predikan 
utgiven i Venedig år 1597.140 Han talar här om den fruktan som 
övermannar Magdalena, den heliga fruktan som är grunden till allt 
gott. Omvändelsen måste  börja med fruktan, säger han: ” Låt oss ta 
Maria Magdalena som exempel, se nu saktar hon in på stegen, hon 
börjar snubbla, hon tar av sig alla fåfänga prydnader, hon ondgör sig 
över den förkastliga kvinnligheten, se hon stönar- o tak varför faller 
Du ej ned över mig och krossar mig.- Hon kastar av sig sina juveler, 
hon vrider sina händer, hon darrar och utbrister- o golv varför öppnar 
Du dig ej och uppslukar mig- o säng som blivit vittne till så många av 
mina onda gärningar varför kväver Du mig icke.- Nu kunde hon ej 
längre uthärda att betrakta dessa väggar i det hus som omslutit och 
gömt hennes skamliga lustar.” Det är en retorisk framställning av de 
affekter, som drabbat helgonet. Målningen tycks skildra allt detta. 
Helgonets nedböjda huvud kan uppfattas som ett tecken på den 
skam och fruktan som också har förstärkts i kroppens hållning. Hon 
befinner sig i ett rum med fyra väggar- ej i en grotta som annars. 
Hennes hår är upplöst och hon har kastat av sig sina juveler.

Caravaggios mest radikala skildring av motivet är emellertid 
Maria Magdalena i extas,det försvunna original, som fick ett sådant 
enormt inflytande på konsten i tre århundraden.141 Den italienske 
konsthistorikern Pacelli har redogjort för målningens historia.142  
Donato Gentile, biskop av Caserta och brorson till kardinal Scipio 
Borghese, beskrev i ett brev daterat i Neapel den 29 juli 1610 några 
dagar efter konstnärens död, tre målningar av vilka två hade blivit 
färdiga just dagarna innan Caravaggio lämnade Neapel för att 
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anträda sin ödesdigra 
resa till Rom. En av 
dessa målningar var 
Magdalena i extas. 
Tavlan fördes till 
Costanza Colonna i 
Neapel, som bodde i 
sin nevös Luigi Carafa 
Colonnas palats 
(Palazza di Chiara).
En anonym kopia från 
1600-talets första hälft 
i Bordeaux ger oss en 
uppfattning om denna 
märkvärdiga målning. 
Ikonografin är ny och 
ovanlig. Maria 
Magdalena som 
skildras i nästan 
kroppsstorlek på 
duken framstår här 
med sitt dödsbleka 
ansikte som en tragisk 
hjältinna. Huvudet är 
tillbakakastat som på 
en skulptur av en 
klassisk Niobegestalt. 
Bilden, som uttrycker 
skuld och botgöring, 

är en verklig speculum 
poenitentia. En sådan inskription fanns på ett litet grafiskt blad av 
Agostino Carraci som kan ha inspirerat Caravaggio.143 Bladet återger 
Magdalena i en liknande pose.

Alla som har beskrivit Caravaggios målning har kommenterat 
den ångest, som förvrider helgonets anletsdrag liksom den sorg , 
inre kamp och utlevelse som präglar hennes gestalt. Hon återges 
dessutom utan sina vanliga attribut. Caravaggio har medvetet avstått 
från dessa och istället koncentrerat sig på färgskalan i rött, vitt och 
svart, och att skildra ansiktsuttrycket med en markerad rynka i 
pannan och en svullen överläpp samt de hårt sammanflätade 
händerna. Avsaknaden av symboler tycks emellertid ha varit 
störande för kopisterna. Nästan alla återinförde helgonets attribut i 
sina versioner.

Caravaggios målning mötte extraordinär succé under 1600-
talets första hälft, speciellt hos konstnärer norr om Alperna. Tavlan 
kopierades två gånger av Louis Finson , som vistades i Neapel kort 
efter målningens tillkomst (bild 3).144 Den kopierades även av 
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143 Se föregående not.
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Bild 3. Louis Finson, 
kopia efter Caravaggio, 
Magdalena i extas. Opd 
120 x 100 cm. Inv. BA 
90. Musée  des Beaux-
Arts, Marseille. © Photo 
Jean Bernard



Wybrandt de Geest ( 1592- e 1667), en målare från Friesland, som 
vistades i Rom 1614-18 och som kan ha sett originalet i Palazzo 
Colonna. Hans version är friare i förhållande till originalet.145 
Draperiet är annorlunda skildrat och konstnären har lagt till urnan 
med salva och en kartusch i bakgrunden. 

George de la Tour
Georges de la Tours närmade sig de religiösa motiven på ett 
personligt och säreget sätt. Liksom Caravaggio förde han in 
vardagsmänniskorna i sin bildkonst. Han skildrar fattiga tiggare med 
trasiga kläder och smutsiga fötter. De la Tour var bosatt i Lothringen, 
ett mycket aktivt centrum för religiöst liv under motreformationen. 
Tridentinska konciliets läror var väl kända här och måleriets givna roll 
var att stimulera betraktarens sinnen och själ och egga till handling. 
Genom bildkonsten kunde de enskilda helgonens lidande bevaras i 
minnet. Det finns inga samtida dokument bevarade, som visar att de 
la Tour såg sitt måleri som ett verktyg för den katolska ortodoxin, 
men det sparsmakade i hans framställningar, klarheten i 
berättelserna och den emotionella intensiteten i uttrycket 
överensstämmer väl med ovan nämnda tankegångar. Ämnesvalen 
faller också inom den kategori, som favoriserades framförallt av de 
många franciskanska brödraskapen i Lothringen. Framförallt märks 
den religiösa intensiteten i de la Tours nocturner (nattliga scener), 
som tillkom på 1630-40-talen och som skildrar enskilda helgon i bön 
eller kontemplation. Gemensamt för dessa är målningar är 
ljusdunklet, som inte enbart är ett stilistiskt drag, utan också 
meningsfullt för innehållet. Ljuset kunde frammana en kontemplativ 
stämning hos såväl modell som betraktare. Ljus och mörker hade 
symboliska värden på flera nivåer. Den mest uppenbara betydelsen, 
som också har paralleller i den samtida litteraturen, är kontrasten 
mellan det andliga mörkret i människans jordiska tillvaro i kontrast till 
det gudomliga ljuset. 

De la Tour återgav Maria Magdalenamotivet åtminstone fem 
gånger i något varierade kompositioner. Hans bilder förmedlar en ny 
teologisk tolkning av Maria Magdalena, som nu sågs som det 
viktigaste helgonet efter Jungfru Maria. Hon rankades t.o.m. högre i 
den andliga hierarkin än Johannes och de övriga apostlarna. Kardinal 
de Bérulle var av den övertygelsen när han 1625 skrev en av de 
vackraste mystiska dikter, som givits ut på franska och som 
handlade om Maria Magdalenas speciella förbindelse med Jesus.146

Ljuskällornas framträdande plats i de la Tours måleri kan också 
vara inspirerade av texten i Den gyllene Legenden där Maria 
Magdalena i sin tredje fas av botgöring -den himmelska- kallas 
”upplyst”. Hon har då erhållit kunskap och visdom. I ett tidigt verk 
från 1635, som idag finns i Washington, har de la Tour skildrat 
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Magdalena stödjande huvudet i handen- en metafor för melankolin
(bild 4). Ett kranium framför henne skymmer ljuskällan som i sin tur 
skymmer ett smörjelsekärl. Kraniet reflekteras i spegeln liksom 
boken. En uppenbar betydelse av bilden är förstås vanitasaspekten.  
Samtidigt kan spegeln tolkas som en Speculum poenitentia. Och 
ljuset som helgonet själv ser reflekterat i spegeln kan förstås som det 
gudomliga ljuset: ”Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått 
makt därmed.” (Johannes 1:5) 

De bibliska texterna hävdar att ljuset kommer gradvis efter en 
lång kontemplation. Vi kan minnas korinterbrevets text (13:12): ”Nu 
se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se 
ansikte mot ansikte.” Och kontemplationen skulle i sin tur leda till 
andlig upplysning enligt tredje versen i Paulus andra brev till 
korintierna (3:18):  ”men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla 
Herrens härlighet, vi förvandlas till hans avbilder…”

De la Tour gör ytterligare variationer på detta tema. I 
Magdalena med den rykande veken. 1636-38, i. Los Angeles County 
Museum, kan vi se det slocknande ljuset som en metafor för det 
jordiska liv, som nu överges till förmån för livet efter detta (bild 5). Ett 
samtida emblem som kan stödja en sådan tolkning finns i 
jesuitfadern Hesius Emblemata Sacrada de Fide, Spe, Charitate 
1636.147 Spegeln saknas i målningen där Magdalena istället blickar in 
i flamman. Hennes attityd är melankolisk. Till höger skymtar hennes 
pinoredskap, korset och repet, som skall minna om Kristi lidande. 
Målningen har en varm ton och utmärkes av en skärpa i 
kontrasterna. En variant på denna komposition daterad 1640 finns i 
Louvren, Paris.
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Bild 4. Georges de La 
Tour, Den Botgörande 
Maria Magdalena,  ca 
1640. Opd 44,5 x 36,5 
cm. Ailsa Mellon Bruce 
Fund. Image © 2006 
Board of Trustees, 
National Gallery of Art, 
Washington.

Bild 5. Georges de La 
Tour, Magdalena med 
den rykande veken, ca 
1638-1640. Opd 11 x 
91,7 cm. Museum 
Associates/ LACMA, 
Gift of the Ahmanson 
Foundation. Photo © 
2006 Museum 
Associates/LACMA
Los Angeles County 
Museum of Art, Los 
Angeles.



Magdalena med två 
flammande ljus från 1640-44 
i Metropolitan Museum är en 
variant på temat, som 
återger helgonet klädd i de 
eleganta kläder, som minner 
om hennes tidigare tillvaro 
som prostituerad. Hon har 
just kastat av sig juvelerna, 
som ligger utströdda på 
bordet. Ljuset leder återigen 
tankarna till Johannes text 
om ljuset som skiner i 
mörkret. Kombinationen 
kranium och ljus 
återkommer ofta i tidens 
emblemböcker. David 
Cramers Emblematum 
Sacrorum från 1624 visar ett 
kranium med ett ljus, som 
tänds av en gudomlig 
hand.148

     Gemensamt för de la 
Tours Maria Magdalenor är 
att de rent fysiskt skiljer sig 
från tidigare konstnärers 

verk. Hon är ingen Venus med ljusa böljande lockar utan en mer 
asketisk gestalt med spikrakt svart hår. I sin enkelhet och stramhet är 
hon mer övertygande som det helgon som just har lämnat denna 
världens fåfänglighet.

Philippe de Champaigne och Simon Vouet
De fem Magdalenor som Philippe de Champaigne målade är 
ikonografiskt inspirerade av Tizians målning i Palazzo Pitti (bild 6). 
Nedför helgonets kinder strömmar tårarna. I övrigt skiljer sig 
kompositionen från såväl Caravaggios utlevelse som de la Tours 
ljusdunkel. Kompositionen är klassiskt klar i sin skärpa. Maria 
Magdalena är mycket fysiskt påtaglig liksom stenens skrovlighet och 
mantelns tyg. Hon är stillsam till sin attityd och det är snarare hennes 
inre dialog med Gud som betonas än ett dramatiskt utagerande. 
Målningen, som var en gåva till konstnärens dotter då hon blev 
nunna i det jansenitiska klostret Port-Royal, kan ses som en bild 
avsedd för kontemplation.

  Traditionen att återge Maria Magdalena fortsatte under hela 
barocken i den franska konsten. Simon Vouet (1590-1649), den 
ledande konstnärspersonligheten i den franska huvudstaden på 
1640-talet, uppehåller sig flera gånger vid motivet. Första gången 
skildrar han Maria Magdalena i extas i en dramatisk komposition i 
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Bild 6. Philippe de 
Champaigne, Den 
botgörande Maria 
Magdalena, 1657
Inv.801.1.4. Opd 128 x 
96 cm. Musée des 
Beaux-Arts, Rennes
© Rennes, Dist RMN / © 
Adélaïde Beaudoin.



Caravaggios anda (bild 7). Hans färgrika och sofistikerade barocka 
stil utgör dock en klar kontrast till såväl Caravaggios som de la Tours 
ljusdunkel. Hans skildring av hustrun Virginia da Vezzo som Maria 
Magdalena är utförd efter konstnärens vistelse i Italien (Bild 8). 
Motivets ursprungliga betydelse har nu urholkats. Scenen är lyriskt 
sensuell och motreformationens botgörerska har förvandlats till en 
kokett madame som genom en diskret gest refererar till helgonets 
fåfänglighet. Hon låter två fingrar glida genom sin överdådiga hårman 
och antyder därmed att den lämpligen borde klippas.
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Bild 7. Simon Vouet. 
Maria Magdalena i 
extas. © Musée des 
Beaux-Arts et 
d’Archéologie de 
Besançon (Cliché 
Charles Choffet).

Bild 8. Simon Vouet 
(1590-1649), Virginia da 
Vezzo,konstnärens 
hustru som Maria 
Magdalena ca 1627. 
Opd 101,6 x 78,74 cm
Museum Associates/ 
LACMA, Gift of the 
Ahmanson Foundation.
Photo © 2006 Museum 
Associates/LACMA
Los Angeles County 
Museum of Art, Los 
Angeles



Den barocka människan

Erland Sellberg

Finns det en barock människa? Eller är det ens meningsfullt att tala 
om en människokaraktär präglad av sin tid? Och vem skulle i så fall 
svara mot denna idealtypiska barocka karaktär?

Kanske ser vi framför oss Stiernhielms Herkules som vid 
vägskälet slits mellan valet att följa Fru Dygd eller kanske mer 
omedelbart lockande, den attraktiva och inbjudande Fru Lusta:

Trippar ett artigt Wijf, doch lätt af later, och anseend,
Til honom an, blomerad i margfals-färgade Kläder;
Glimmand’ i Pärlor och Gull; gnistrand’ i dyrbare Stenar;
Skön af Anlete; men  (som syntes) sminkad, och färgad;
som een Drijfwa sniö-hwijt, medh Rosen-färgade Kinner;
Käck-ögd, diärf uthaf Vpsyn; af Huld war hon fyllig och frodig
Gull-gåhl-blänkiades Håår, bekrönt medh Roser i Pärlor.

Möjligen associerar man snarare begreppet till en typisk 
lärdomsgigant som den encyklopediskt lärde Kielprofessorn Daniel 
George Morhof vars stora Polyhistor in tres tomos literarium, 
philosophicum et practicum (1708) blev allra mest berömt i sin genre 
och flitigt nyttjat och beundrat.

Eller kanske tänker man på en mer storvulen ande som Olof 
Rudbeck. Han upptäckte lymfan och som medicinprofessor i 
Uppsala deltog han i kampen för den nya cartesianska filosofin och 
hörde därför till dem som vi nu ser som den moderna vetenskapens 
föregångare. Men han var också en rastlöst verksam person inom 
allehanda områden och besatt av övertygelsen att han skulle kunna 
nå väsentliga resultat inom alla tänkbara områden. Nästan inget 
område lämnade han orört. Det mest synbara uttrycket för hans 
väldiga ambitioner var hans brett upplagda studier över vår tidigaste 
forntid vilken han presenterade 1679 i Atland eller Manheim, ofta 
kallad enbart Atlantica. Här ansåg han sig kunna bevisa att inte bara 
goternas hemvist hade varit uppe i Norden utan att hela den 
mänskliga kulturens vagga hade stått här.

Vi skall återkomma till Rudbeck men vi måste först förtydliga 
en viktig punkt. Då vi här skall ägna oss åt den barocka människan 
kommer vi inte att kunna behandla ämnet ur alla dess tänkbara 
synvinklar. Det finns en lång tradition att man bland historiker talar 
om exempelvis en medeltidsmänniska eller om en 
renässansmänniska. Därmed kan man naturligtvis mena rätt olika 
saker. Man kan exempelvis med begreppet ”renässansmänniska” 
avse teorier under 1400- och 1500-talen om människans natur. Men 
man kan också mer intressera sig för hur den s.k. 
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renässansmänniskans karaktär tog sig olika uttryck, exempelvis som 
konstnär i kreativ verksamhet.149

Naturligtvis handlar nästan all historia om människan. Och det 
är också lätt att koppla olika slags sidor hos människan till olika 
epoker eller skeden i historien. Vi talar ju om den medeltida 
människan även om vi ändå är fullt medvetna om de hissnande 
generaliseringar detta innebär. Medeltidsmänniskan uppfattas av 
vissa som en gudsdyrkande och from människa som levde i ständig 
skräck för den kommande Yttersta domen eller av andra snarare 
som en burlesk och mer naturlig men också mer ociviliserad varelse 
än den moderna människan.

Även om vi bortser ifrån alla dessa generaliserande omdömen 
kan naturligtvis inte förnekas att de bär väsentlig information. Man 
behöver inte fördjupa sig i historien länge för att också märka tydliga 
skillnader från tid till tid i synen på naturen, Gud och samhället. Den 
barocka människan levde i brytningen mellan det moderna och det 
förmoderna. Hon var lika förtrogen med antiken som med den kristna 
föreställningsvärlden. För henne var inte bara den skolastiska och 
därmed aristoteliska traditionen levande; hon var lika förtrogen med 
hela den antika kulturen, alltså också med Platon och dennes 
efterföljare liksom med den stoiska. Inte minst var hon präglad av de 
häftiga motsättningar inom kristenheten som på 1500-talet hade lett 
till splittring av kyrkan och kristenheten.

Den barocka människan hade att hantera dessa båda arv, 
alltså det antika och det kristna. Hon hanterade svårigheterna på 
olika sätt. Vid varje tillfälle som det hedniska arvet har blivit 
uppenbarat och tydligt genom nytt material har detta ju framtvingat 
något slags ny lösning. Skolastiken hanterade det på sitt sätt, 
humanisterna på ett annat och 1600- och 1700-talens nya 
vetenskapliga insikter framtvingade åter nya förhållningssätt. 
Historiker har behandlat dessa skeden på olika sätt. Det är vanligt att 
man betraktar det som en utveckling som kan beskrivas som en 
gradvis sekularisering, vilken blir riktigt påtaglig först under 
upplysningen.

Barockbegreppet
Vilken roll spelar alltså barockbegreppet? Kan vi tala om en 
”barockmänniska” till skillnad mot andra? Säger begreppen 
överhuvudtaget något väsentligt om en period eller är de godtyckliga 
kategoriseringar vilka kanske gör mer skada än nytta? Vi tenderar att 
tolka företeelser i det förflutna så att de överensstämmer med våra 
begrepp eller så gör vi tvärtom. Vi strävar efter att finna sådana 
omständigheter med vars hjälp vi istället kan vederlägga begreppen. 
I båda fallen blir våra studier styrda av dem. Vi har under 1900-talet 
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exempelvis bevittnat hur Burckhardts renässansbegrepp upprest 
mängder av forskare till kritiskt ifrågasättande.

Men begreppen är historikerns sätt att hantera stora mängder 
av spridda intryck. Problemet uppstår då man tror att begreppen i sig 
är essentiella, inte bara instrumentella. Gränserna är dock flytande. 
Ty är begreppen relevanta redskap innehåller dessa ju information 
om verkligheten i det förflutna.

Vi har under senare tid sett hur upplysningsbegreppet för 
svenskt vidkommande nyanserats och även direkta ifrågasatts. I 
detta fall rör det ett begrepp som har stor prestige. Skulle man kunna 
hävda att den svenska frihetstiden importerade upplysningens 
väsentliga arvegods, skulle det göra den svenska debatten inte bara 
mer internationell utan helt enkelt bättre och mer intressant i mångas 
ögon. Vi vill gärna att vår 1700-talskultur därför skall kallas ”upplyst”, 
samt att en Nordencrantz eller en Chydenius skall kunna anses 
inspirerade av sina samtida stora franska filosofer.150

Vi skall här inte fördjupa oss i diskussionen kring 
upplysningsbegreppet utan istället rikta fokus på barocken som om 
möjligt är ett än mer problematiskt begrepp. Det är sällan använt av 
historiker. Många forskare har velat ifrågasätta om vi alls behöver det 
som en beteckning på en epok.  Kanske skapar det fler problem än 
det löser.

En av de många som har framfört denna uppfattning är 
litteraturhistorikern Stina Hansson. Hon kritiserar alla dem som har 
velat använda det som en epokbeteckning inom litteraturhistorien. 
Hon hänvisar till det till synes paradoxala resultat som Bernt Olsson 
når då han såväl betraktar Stiernhielm som en av 
huvudrollsinnehavarna i den svenska barockdiktningen som 
konstaterar, att det var denne som införde renässansens estetiska 
program i Sverige. Därför tvingas Olsson att laborera med en väldigt 
kortvarig barockepok i Sverige mellan åren 1670 och 1730. Allt detta 
skapar enligt Hansson bara problem och hon föredrar därför att man 
kort och gott karakteriserar Stiernhielm och övrig diktning från denna 
period som senrenässans.151

Varifrån kommer då barockbegreppet som kronologiskt hör 
hemma mellan renässansen och upplysningen? Saken kompliceras 
av att vi dessutom har begreppen ”manierism” resp. ”klassicism” att 
hantera i sammanhanget. Begreppet ”barock” kommer ursprungligen 
från konsthistorien. Barocken har där med sina svulstiga och 
affekterade uttryck ställts mot klassicismen med dess mer antika och 
harmoniska stilideal. Tidsmässigt brukar barocken anses begynna 
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tidigt 1600-tal och vara till några decennier in på 1700-talet med 
nationella variationer.

Det finns ett portugisiskt ord, barroco, som betyder 
oregelbunden pärla; man talar alltjämt om ”barocka pärlor”.  Möjligen 
skulle detta ord kunna vara upphov till epok- och stilbegreppet och 
alltså här beteckna allt som hör dit såsom oregelbundet eller 
förvridet. Men det finns också en skolastisk term, baroco, som avser 
en falsk slutledning, där man medelst olika innebörder av en term 
kan nå en slutledning som blir missvisande eller bisarr. Skillnaden i 
etymologi är måhända inte avgörande. Alldeles uppenbart förknippas 
begreppet till sin verbala innebörd med ord eller drag som betecknar 
något groteskt, svulstigt, överdådigt eller oregelbundet. 152

Under 1880-talet överfördes begreppet till att också avse 
litteraturen; därmed öppnades vägen för att fördjupa innebörden till 
att avse inte bara en stil utan en mentalitet. Det skulle innebära att 
människorna under 1600-talet hade präglats av vissa omedvetna 
attityder och värderingar vilka manifesterades i uttryck av pessimism, 
dödsmedvetande men också av storvulenhet och känslosamhet. Allt 
detta har ansetts vara typiska uttryck för barocken. Ett sådant 
betraktelsesätt rönte dock snart kritik. Ernst Curtius skärskådar i sitt 
klassiska arbete Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter 
(1948) begreppet som en del inte av en mentalitet utan av en litterär 
tradition. Därmed göres omfånget mindre och begreppet avser åter 
mer stilfrågor. Problemet hur de barocka medlen medverkade till att 
uppnå vissa konstnärliga och litterära effekter hamnar nu i fokus.

Men behovet att precisera begreppets innebörd kvarstår. I 
många fall har man istället för att försöka ringa in en viss tidsanda 
såsom barock därför fördjupat sig i mer avgränsade filosofiska och 
språkfilosofiska aspekter. Ibland har man betonat att barocken 
präglades av kris, förfall och motsättningar till klassicismens ideal. 
Till de mer fruktbara perspektiven blir då uppmärksamheten på 
språket och dess roll. Redan Platon uttryckte genom sin motvilja mot 
det nedskrivna ordet en skepsis till språkets möjligheter att återge 
eller representera verkligheten.

Mats Malm har på ett fruktbart sätt tagit upp dessa aspekter 
för den svenska barockdiktningen i boken Det liderliga språket. 
Poetisk ambivalens i svensk ”barock”(2004). Själv erkänner han sig 
ursprungligen ha varit benägen att inta Stina Hanssons position och 
betrakta 1600-talet och början av 1700-talet som en del av 
senrenässansen. Men han konstaterar att det nog ändå kan finnas 
fog för begreppet barock också i en vidare mening. Däremot är han i 
likhet med de flesta inte beredd att betrakta barocken som en 
särskild mentalitet. Snarare tycks han argumentera för att det 
tvärtom är de barocka stilidealen som sekundärt skapade ett slags 
mentalitet.153
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Hans studie är ett försök att i en rad centrala litterära texter 
blottlägga mentalitetshistoriska kategorier, men alltså knutna till 
stiltendenser och litterära strömningar. Det innebär att han 
koncentrerar sig till frågan om språket och dess relation till 
verkligheten. Här ställs barockens stilideal mot klassicismens såsom 
”det liderliga språket” kan ställas mot ”det knappa, avskalade 
språket”, alltså med den klassiska retorikens termer ornatus mot 
perspicuitas, det förskönade och utsmyckade talet gentemot det 
klara och tydliga men också knappa.

Den protestantiska hållningen medförde en mer kritisk attityd 
till retoriken och även – såsom Malm påpekar - en mer kritisk hållning 
till texten hos läsare och lyssnare. Därför blir protestanterna också 
mer känsliga för vad som kunde uppfattas som det liderliga språket. 
Ändå kunde inte predikanten avvara retoriken i sin förkunnelse. 
Liksom Quintilianus måste medge känslorna en viss roll i talet gjorde 
Luther och hans efterföljare detsamma även om de samtidigt var 
snara att upptäcka och fördöma vad som kunde anses gå över 
gränsen och uppfattas som liderligt.154

Det finns alltså en spänning i den retoriska traditionen. Vilka 
möjligheter har språket att återge verkligheten och sanningen? Hos 
Platon fanns ju en uttalad misstänksamhet mot retoriken och han 
förnekade därför att orden alls skulle kunna representera de verkliga 
formerna. Vad gjorde språket enligt honom annat än att dölja 
sanningen och försköna lögnen.

Malm konstaterar att detta var ett förhållningssätt till stil och 
språk som man ofta möter i 1600-talets litteratur. Haqvin Spegel talar 
exempelvis om behovet av ”sedesamma ord” och han ser framför allt 
de utländska ordlånen som kvinnliga och förslappade. Göternas 
gamla språk däremot ansågs vara manligt, kärvt och utan alltför 
mycket utstoffering. Det var en vanlig uppfattning att den gamla 
moralen egentligen var språkligt påver. Redan Stiernhielm hade haft 
liknande tankegångar om det götiska arvet och sådana 
föreställningar återkommer också hos andra än vittra författare.155

Vi möter alltså i barockens svenska diktning en brottning med 
språkets lustfyllda och njutningsfyllda sidor men framför allt våndan 
inför ordens svårighet och begränsning att representera verkligheten. 
Malm drar därför också den intressanta och nära tillhands liggande 
parallellen till den ikonoklasm vi möter hos särskilt de reformerta 
protestanterna.156

Följer vi Malm blir ett karakteristiskt drag i barocken denna 
spänning mellan det liderliga språket och det tydliga men också 
kärva och ordknappa. Det fanns en strävan att återge eller 
representera verkligheten men man var överlag misstänksam mot 
alla fall då detta lätt kunde slå över i liderligt språkbruk. Det tarvades 
därför hos författarna en känsla för de krav olika genrer ställde.

Själens uttryck 74

154 Malm, op.cit. ss 57-63.
155 Malm, op.cit. s 43ff.
156 Malm, op.cit. s 51.



Malm framhåller att skillnaden mellan klassicismen och 
barocken var att den förra försökte låtsas att representationen 
egentligen inte var problematisk, medan barocken tvärtom 
synliggjorde och medgav hur problematisk denna faktiskt var. Det var 
i sådana sammanhang som man kunde överskrida gränserna för en 
genre såsom då man använde sig av stilideal från exempelvis 
begravningsdikter inom mer profana genrer. Det fanns i denna 
ständiga brottningsmatch mellan olika genrenivåer och stilval en 
tendens att affekterna ständigt vann mark.157

Vi kan med Malm se det berättigade i att tala om barock inom 
litteraturen. Det återstår emellertid att se om vi därmed också kan 
tala om barock som en historisk epok liknande renässansen. Skulle 
vi exempelvis kunna tala om en barockens världsbild, om en 
barockmänniska eller om barockvetenskap och har vi inom den 
politiska idéhistorien skäl att använda begreppet?

Gunnar Eriksson använder i sin monumentala biografi över Olof 
Rudbeck begreppet. För honom blir det en hjälp att förklara och 
förstå Rudbecks tankebanor som för eftervärlden har tett sig så 
motsägelsefulla. I detta avseende var Rudbeck ingalunda unik. 
Newton brukar räknas till den moderna vetenskapens hjältar, men 
forskarna har länge haft problem att förklara hans starka intresse för 
alkemi, mysticism och liknande föreställningar.158

Eriksson använder därför begreppet barockvetenskap för att 
förklara detta motsägelsefulla skede i den moderna vetenskapens 
utveckling. Enligt honom finns det hos Rudbeck liksom hos många 
av dennes samtida tänkare en komplexitet, som sentida historiker 
antingen alldeles har bortsett ifrån eller ansett som tillfälliga 
förvillelser. Det stora misstaget som vetenskapshistorikerna lätt gör 
enligt Eriksson är att de tenderar att se idéerna i ett diakront 
perspektiv och inte i ett synkront. Därmed skapas en kronologisk 
ordning i vilken de olika idéerna placeras i ett slags utvecklingsgång. 
Då blir det svårt att acceptera eller förstå Newtons alkemiska idéer 
eller Keplers astrologiska övertygelse.

Fler än Eriksson har nyttjat begreppet barockvetenskap. 
Dansken Jens Höyrup anser att denna utmärker sig av att man då 
nyttjade mänskliga myter och symboler i tolkningen av naturen; 
denna tolkning eller naturuppfattning blev därför mångtydig. Det är 
enligt Höyrup i denna människocentrering man skilde sig från ett 
modernt vetenskapligt synsätt.159

Häri kan Gunnar Eriksson bara delvis instämma. Rudbeck 
blandade exempelvis som uttolkare av naturen aldrig samman sig 
själv med sitt objekt. Men allt naturstudium innebär i någon mening 
en tolkning. Eriksson försöker förklara barockvetenskapen med att 
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denna dock hade ett annat och mer ”humanistiskt” 
tolkningskoncept. Matematiken är här inte en del av själva tolkningen 
utan snarare ett verktyg, ett språk. Då man använde bilden av 
naturen som en bok gjorde man naturligtvis parallellen till Bibeln. 
Båda måste tolkas men härvidlag var det snarast bibeltolkningen 
som blev den metodiska förebilden, därav den ständiga närvaron av 
Gud vilket präglar all barockvetenskap.160

Eriksson anser att också Newton med sina teologiska och 
alkemiska intressen på motsvarande sätt uppvisar dessa drag som 
han anser utmärker barockvetenskap. Det stora exemplet är annars 
den mångfasetterade och oerhört inflytelserike jesuiten Athanasius 
Kircher (1602-1680), som ägnade sig åt lärda studier över nästan 
allting. Han var matematiker, språkfilosof, musikteoretiker och inte 
minst naturfilosof. Ett av de allra mest lästa av hans verk handlade 
om hela jorden, Mundus subterraneus.  Enligt honom gick det inte att 
förstå jorden utan att kunna tolka alla tecken som den döljer. Kircher 
beskriver hela naturen som en enda teater vilken likt ett stycke av 
Shakespeare ständigt kan och bör tolkas. En annan av hans mest 
spridda skrifter handlade därför om konsten att nå vetande.

Också Newton är alltså enligt Eriksson ett exempel på 
barockvetenskap: Han räknade sina egna teologiska spekulationer 
som likvärdiga med sina stora naturvetenskapliga arbeten. Det fanns 
i hans ögon helt enkelt ingen motsägelse i detta.

Det är uppenbart att en diskussion om barockbegreppet blottlägger 
synnerligen viktiga och problematiska aspekter av historien. Därmed 
är naturligtvis ingalunda sagt att det skulle vara meningsfullt eller 
nödvändigt att tala om barocken som en hel epok. Vi lämnar dock 
tills vidare denna spännande fråga för att istället angripa problemet 
ur en annan synvinkel. Genomgången blottlägger nämligen några 
drag som är karakteristiska för 1600-talet alldeles oberoende av vad 
vi kallar dem.

Kulturen präglades i hög grad av de två fundamentala 
referenspunkter vi tidigare nämnt: antiken och kristendomen. Detta 
var – det måste inskärpas igen - i och för sig inget nytt för 1600-talet. 
Hela renässansperioden och humanismen uppvisar samma drag. I 
motivval, i lärda allusioner och i andra hänvisningar till historien är 
det bara fråga om nyansskillnader gentemot de båda föregående 
seklerna. Men den religiösa och politiska kartan hade dock radikalt 
förändrats under 1600-talet och detta satte sina spår inom de flesta 
områden.

Vi kan se detta tydligt i Sverige. Det var här aldrig fråga om en 
social kultur liknande den som hade präglat renässansens Syd- eller 
Mellaneuropa. Våra städer var få och små. Men statsapparaten växte 
under tidigt 1600-tal till europeisk standard. Mot seklets slut 
centraliserades makten till enväldiga monarker. Reformationens 
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kyrka var nationell och dess budskap blev snart stämt i samma 
tonart som statens.

Det antika och det kristna arvet
Vi brukar tala om tre stora antika filosofiskolor och som en följd av 
dessa, tre filosofiska traditioner: den platonska, den aristoteliska och 
den stoiska. Som så ofta var dock verkligheten mer komplicerad än 
så. Alla var egentligen besläktade med varandra och framför allt har 
de vissa fundamentala beröringspunkter. Ur den platonska skolan i 
Aten, Akademin, utvecklades dessutom en annan och för 1600-talet 
central och viktig tradition, den akademiska eller skeptiska, vilken 
egentligen i många stycken gick på tvärs med huvudströmningen 
inom den platonska traditionen.

Gemensamt för hela den grekiska idétraditionen var 
övertygelsen om människans rationalitet. Denna övertygelse tog sig 
många uttryck. Det kunde innebära en tilltro till människans förmåga 
att förstå naturen eller varat och att nå säker kunskap. Det kunde 
också särskilt inom den platonska traditionen leda till att nästan 
gudomliggöra människan eller att betona hennes nära kontakt eller 
frändskap med det gudomliga. Men samma mänskliga rationalitet 
kunde också bli ett kritiskt verktyg att ifrågasätta uppfattningar om 
Gud, världen eller vad som helst annat.

Ett annat gemensamt drag i det antika arvet var betonandet av 
människans moraliska natur. Aristoteles kallade människan ett 
politiskt djur, zoon politikon, och därmed gjorde han människans 
samhällelighet till en del av hennes rationalitet och därmed hennes 
natur. Människan måste därför enligt Aristoteles för att kunna 
förverkliga sig leva i en social gemenskap. Människan kan inte leva 
ett gott liv utan att samverka med andra människor. Den moraliska 
människan sattes i fokus. Som medborgare i en statsstat (polis) var 
människan främst medborgare. Därigenom vann hon rättigheter men 
också skyldigheter.

Situationen förändrades därefter radikalt och det fick 
konsekvenser också för synen på människan.  Den hellenistiska 
filosofin innebar kanske rent teoretiskt inget radikalt brott mot den 
tidigare filosofin men där skedde en viktig tyngdpunktsförskjutning. 
Under romarriket blev det framför allt den stoiska eller den skeptiska 
filosofin som vann utrymme. Viktigast av allt var att de fria grekiska 
statsstaterna försvann och därmed fick medborgarskapet en annan 
innebörd. Skillnaden mellan hellenen och barbaren tedde sig nu 
oklar. Istället växte fram en uppfattning om människan som del av en 
hel värld, en hel mänsklighet. Till en början var det ju fråga om det 
stora, väldiga romarriket vilket för många kunde te sig som liktydigt 
med hela världen. Särskilt de stoiska filosoferna hade anlagt detta 
perspektiv och betonat människans anknytning inte till ett visst 
samhälle utan till hela naturen. I deras ögon blev detta att vara 
människa något skilt och överordnat till att vara romare eller grek.

Antikens stoiker hade i huvudsak en negativ syn på 
människans känsloliv. Känslorna eller passionerna hindrar enligt dem 
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människan från att leva förnuftigt vilket var detsamma som att leva 
gott och riktigt och i enlighet med naturen. I detta avseende var 
stoikerna mer utrerade än aristotelikerna. Dessa såg visserligen 
också en fara i människans benägenhet att låta sig styras av känslor 
eller affekter. Men de ville inte att man helt skulle förkväva affekterna, 
bara styra och kontrollera dem. Affekterna medverkade nämligen 
enligt dem också till att människan skyddade sig mot värre ont.

Också de nytestamentliga författarna levde i denna antika tradition, 
varför det ur en aspekt är vilseledande att ställa det antika och 
kristna arvet mot varandra. Särskilt stoicismen var för Paulus och 
evangelisterna en levande filosofi. Dessutom vet vi ju att 
kyrkofäderna inte utan vånda kom att nyttja den antika filosofin för 
sina syften. Det antika arvet omstöptes men bevarades i uttunnad 
form i de kristna skolorna. Då man längre fram under medeltiden 
började återerövra den hedniska filosofin i mer fullständigt skick igen 
skedde detta naturligtvis utifrån kyrkan och teologins behov. 
Aristoteles tolkades och gjordes nu till en viktig hörnpelare i kyrkans 
teologi. Allt detta är välkänt. Men det är viktigt att påpeka att vi 
därmed fick en ambivalens i synen på människan såsom endels 
präglad av synd och oförmåga, och endels såsom präglad av en 
ursprunglig godhet och kapabel att ta moraliskt ansvar.

Ur det förra perspektivet hade människan avfallit från Gud, hon 
var bunden i köttet. Hotet mot henne kommer enligt denna 
uppfattning från det kroppsliga, inte bara hennes rent fysiska behov 
utan i en vidare mening allt kroppsligt, d.v.s. alla hennes känslor och 
affekter. Först om hon skulle bli kvitt dessa skulle hon kunna leva i 
enlighet med Guds plan med skapelsen.

Enligt Augustinus förmår människan av egen kraft ingenting för 
att uppnå rättfärdiggörelse. Hon måste helt lita till Guds nåd. Detta 
synsätt återkom hos de protestantiska teologerna. Det innebar enligt 
dessa att inte ens kyrkan skulle kunna hjälpa henne. Människan kan 
inte lita till någon annan än Gud i sitt utsatta läge. Enligt Luther är 
människan inte en varelse som förmår att leva ett moraliskt gott liv i 
kraft av rationella val. Därtill är hon alltför svag.

Den katolska kyrkan hade istället valt en kompromisslinje som 
lämnade större utrymme åt människans egen kraft och val men som 
också gav kyrkan en viktig roll i rättfärdiggörelsen. Som en påvlig 
encyklika formulerade det fanns det helt enkelt inte någon väg till 
frälsning utanför kyrkan.

Reformationen ställde saken på sin spets. Den katolska synen 
på människan var mer förenlig med ett humanistiskt perspektiv. Däri 
låg också det antika arvet att betrakta människan som en rationell 
varelse med möjlighet att fritt välja väg. Enligt reformatorerna hade 
människan att helt förlita sig på Guds nåd samtidigt som hon 
därmed fick ett slags ansvarsfrihet; hon kunde ju inte av egen kraft 
medverka till sin frälsning.
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Den dygdiga barockmänniskan
1600-talet präglades i hög grad av denna inneboende spänning 
mellan det antika och det kristna synsättet. Religionen var sedan 
reformationen en politisk angelägenhet. Det trettioåriga kriget var det 
mest uppenbara uttrycket för detta förhållande. Men vanligen tog sig 
de skilda teologiska ståndpunkterna uttryck i lärda disputationer och 
polemiska skrifter. Lät man människan få inflytande över sin frälsning 
förlorade Gud litet av sin allmakt, gjorde man tvärtom och likt Calvin 
framhöll den dubbla predestinationen, betonade man visserligen 
Guds allmakt men man tenderade samtidigt att göra lagen 
meningslös och beröva människan varje möjlighet att vara en 
moraliskt fri individ. Ibland kunde utgången av dispyterna kring 
dessa materier ända med rent absurda slutsatser som då den 
extreme lutheranen Nicolaus von Amsdorf hävdade att goda 
gärningar faktiskt kunde vara något ont och olyckligt då de kunde 
hindra människans beredskap att ta mot nåden!

En så drastisk slutsats var främmande för de flesta men 
yttrandet blottlägger en spänning i den lutherska synen på 
frälsningen och på människans natur. Här fanns en insikt om livets 
bräcklighet, människans ofullkomlighet och utsatthet, hennes 
beroende av den enda räddningen, Gud. Dessa yttringar 
manifesterades ständigt i den barocka litteraturen, konsten och hela 
kulturen.

Ofta framhölls jordelivets korthet och osäkerhet, det världsligas 
fåfänglighet ur evighetsperspektivet och människans oförmåga att 
inte låta sig fjättras i det jordiska. Vid jordfästningar utmålades med 
nästan plågsam konkretism alltings bräcklighet och förgänglighet. 
Prästen betonade gärna hur oväsentlig människans kroppsliga väl 
och ve var; ibland betonades hur hindersam denna rentav kunde 
vara. Det är hos kroppen man finner lusten, lasten och det behagfulla 
och liderliga. I en likpredikan över en död ämbetskollega 
konstaterade officianten att den avlidne hade haft ett nästan 
bedrägligt lyckligt och behagligt liv; prövningarna hade saknats. Till 
slut hade dock också han drabbats och Gud hade utsatt honom för 
ett prov som han hade bestått mer än väl. Därmed kunde 
predikanten sätta fram sin kollega som ett föredöme för 
församlingen. Just så skall vi leva att vi dör på rätt sätt!161

I skarp kontrast till detta eländiga jordeliv utmålades den 
himmelska härligheten. Och den världsliga makten beskrevs som en 
spegelbild av den himmelska. Ordningen sågs som en viktig del av 
Guds plan med skapelsen. Insikten om detta skapade också 
trygghet och ordning åt tillvaron.  Avståndet blev emellertid stort och 
människan måste närma sig den upphöjde guden eller det världsliga 
majestätet i underdånig tillbedjan. Lovtal och förhärliganden blev 
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därför centrala delar av retoriken. Det var endast så människan 
kunde tilltala den himmelska och den jordiska överheten.162

Den som satt i kyrkbänken på söndagarna fick sig till livs från 
predikostolen en förkunnelse som betonade människans skröplighet 
och oförmåga. Men lyfte kyrkobesökaren blicken upp mot kyrktaket 
eller fram mot koret och betraktade målningarna eller skulpturerna, 
såg hon resultat av en mänsklig, skapande hand som manifesterade 
det gudomliga hos människan. Sannolikt har gudstjänstbesökaren 
oftare känt den egna ringheten i kontrast till kyrkorummets prakt. De 
flesta landsortskyrkor var naturligtvis inte präglade av barock prakt 
och rymd, men där denna fanns underströk den en förkunnelse 
präglad av luthersk ortodoxi och inte minst av den del av katekesen 
som brukar benämnas hustavlan.

I denna fick människan veta hur hon skulle leva i jordelivet, 
alltså ett slags luthersk samhällslära. Samhället bestod av tre stånd 
vilka inte skall förväxlas med de fyra som utgjorde riksdagen. 
Hustavlans tre beskrev istället alla människors olika uppgifter och 
roller i det sociala livet och de flesta hörde därför till mer än ett stånd. 
Namnen på stånden skiftade men med dessa delades samhället in i 
sådana som befallde och hade makt och ansvar, sådana som 
tjänade och lydde samt slutligen dem som skulle undervisa i vad 
som var viktigt för salighetssaken. Det innebar att varje husbonde 
hörde till överhetsståndet i sitt hushåll, där han också hade det 
andliga ståndets uppgift att tillse att alla kunde katekesen, gick i 
kyrkan och blev konfirmerade. Men utanför hushållet var han 
underlydande den världsliga överhetens makt och i kyrkan var han 
åhörare. Kungen var naturligtvis inte underkastad någon 
lydnadsplikt; han hörde till överhetsståndet men i andliga frågor var 
också han åhörare. Prästen skulle lyda den världsliga överheten, 
men i sitt eget hushåll var han överheten och i predikostolen var han 
allas lärare.163

Hela denna samhällsordning präglades av ordning och 
tydlighet. Över allt strålade den gudomliga försynen ner på 
människan; i världen representerades detta av kungen och under 
honom hade alla undersåtar sina givna roller och sitt uppdrag. Det 
var följaktligen belysande att katekesens hustavla ofta avslutades 
med orden: ”När var och en sin syssla sköter. Då går allt väl, evad 
oss möter”.164

Det fanns som vi tidigare har konstaterat en grundläggande 
spänning i den kristna människosynen. Den var inte minst uppenbar 
under barocken. Man kan visserligen otvetydigt slå fast att den 

Själens uttryck 80

162 Det framgår tydligt i Kurt Johannesson ”En gudomlig ordning” i: Signums 
konsthistoria: Barockens konst. 1997 ss 9-31. Allan Ellenius ”Kyrklig konst och miljö” 
i: Sveriges kyrkohistoria 4, 2002, ss 190- 203.
163 Se exempelvis Febe Crafoord ”Läter all ting ährliga och skickeliga tilgå”. 
Prästerskapet i 1600-talets Sverige, 2002, s 98ff samt Hilding Pleijel, Hustavlans 
värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige, 1970.
164 Kekke Stadin belyser hustavlan ur ett genusperspektiv : ” Stormaktskvinnor” i: 
Dahlgren-Florén-Karlsson(red) Makt & vardag. Hur man styrde, levde och tänkte 
under svensk stormaktstid, 1993, s 177-196. 



lutherska ortodoxin mer betonade naturens fall och människans 
oförmåga med hänvisningar till Bibelställen sådana som Psal. 62:10 
”Allenast ett intet äro människors barn, myndiga herrars fåfänglighet; 
i vågskålen äro de för lätta, mindre än intet äro de allesammans”. 
Men det fanns ändå såsom vi strax skall se många som anknöt till 
den platonska traditionens positivare synsätt.

Den betydelsefulle Västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius 
uttryckte väl denna komplexitet i sina Loci Theologici då han med 
hjälp av Aristoteles konstaterade att människan måste anses vara ett 
animal rationale, ett förnuftigt djur som skapats av Gud hel och 
fullständig. Men att hon sedan genom synden hade blivit 
olycksbringande befläckad för att genom Kristus av nåden sedan ha 
blivit återställd. Dock innebär detta återställande inte ett totalt 
sådant; alla blir inte upptagna och vi har inte som individer ett eget 
val att göra. Bibelns ord att människan är skapad till Guds avbild har 
därför efter syndafallet enligt Rudbeckius fått sina givna 
begränsningar.165

Samma synsätt kunde i skolundervisningen utvecklas i all sin 
fullständighet och i enlighet med bekännelseskrifterna. Går vi istället 
till den långa rad av skrifter som särskilt avhandlar moralläran, 
människans plikter och dygder, blir framställningen mer utvecklad 
även om den inte alltid blir mindre motsägelsefull.

Enligt aristotelisk uppfattning var människan till sin natur egennyttig. 
Människan var visserligen ett socialt djur men ytterst styrdes hon av 
sina egna behov. Det fanns risk att hon i alltför hög grad lät sig styras 
av den omedelbara egennyttan och då kunde hon i praktiken agera 
irrationellt. Man betonade som vi nyss har sett att människan var 
underkastad allehanda affekter eller passioner vilka ständigt tenderar 
att förhindra hennes rationalitet och som därför måste kontrolleras av 
förnuftet.

När man i de akademiska katedrarna under 1600-talet dryftade 
frågan om människans plikter kom man ständigt in på frågan om det 
finns en naturlig rätt eller ej och vad som i så fall sanktionerar denna. 
Utan att gå in på denna komplicerade fråga kan vi konstatera att den 
berömde tyske rättsfilosofen och historieskrivaren Samuel Pufendorf 
spelade en inte obetydlig roll i debatten. Han betonade att affekterna 
inte bara kunde var farliga för den enskilde utan att dessa i fritt lopp 
kunde undergräva hela samhället. Det blev därför inte bara viktigt för 
den enskilda människan att hålla sina känslor i förnuftets tyglar. Det 
blev därmed en angelägenhet för staten att i sin tur kontrollera 
undersåten av samma skäl.166

Disciplin och tuktan av människan var därför av nöden. 
Hustavlans samhällssyn var här samstämmig. I staten skulle 
överheten straffa och i hushållet ålåg det husbonden att utöva 
samma hårda regemente allt för att den enskilda människan inte 
måtte bli rov för sina drifter, sina affekter eller passioner. Drottning 
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Christinas livmedicus Andreas Sparrman, senare adlad Palmkron, 
uttrycker det nog så pregnant: ”Intet diur är Menniskian skadelighare, 
än hon är sigh sielff, i thet hon öfwer andra Diur regera och kan sigh 
sielff intet regera.”167

Bilden av människan kan här synas synnerligen mörk. I själva 
verket var man emellertid mer ambivalent. Ingen eller få gav längre 
uttryck åt ett fördömande av affekter och passioner rätt av. I så 
motto hade den aristoteliska affektläran definitivt segrat. Det gäller 
på sitt sätt också när vi kommer till synen på egennyttan. Denna 
kunde förvisso uppfattas som ett hot mot staten och för all del mot 
andra sociala sammanslutningar, exempelvis familjen. Därför kunde 
också Descartes trots att han radikalt fronderade mot den 
aristoteliska naturuppfattningen och därmed också mot den 
aristoteliska själsläran, i slutändan ändå i stort sett vara lika 
återhållsam i synen på affekterna. Det var genom förnuftet som 
människan kunde och borde tygla dessa.

Det var snarare Thomas Hobbes som förebådade en mer 
radikal förändring. Ty egennyttan blev för honom viktig. Enligt honom 
är det självbevarelsedriften som styr allt i naturen, inklusive 
människan. Det är den som får henne att också uppge sin frihet och 
underordna sig en enväldig suverän. Man skulle därför också kunna 
säga att människans passioner blir överordnade förnuftet. Ty viljan 
att överleva får människan att använda förnuftet. Förnuftet blir 
därmed snarast ett verktyg för människans överlevnadsinstinkt.

Vi kan alltså säga att hos Hobbes blir egoism och egennytta 
självklara. Människan strävar naturligen efter att tänka på sig själv i 
första hand och även att tillgodose sina intressen. Det är därför som 
hon överlever.

Vi skall inte vidare fördjupa oss i Hobbes människosyn. Den 
hade ingen större betydelse för utvecklingen under den svenska 
barocken och var heller inte gouterad på kontinenten. Intressant är 
dock att konstatera att under 1700-talet sker en utveckling i riktning 
mot den hobbesiska synen. Egennyttan blir allt oftare betraktad som 
något positivt, ja t.o.m. en drivkraft i ekonomisk utveckling och 
därmed paradoxalt nog altruistisk.168

Denna utveckling är inte synbar om man studerar hur man vid 
universitetet i Uppsala såg på människan. Vi får en bild av den 
påbjudna uppfattningen som förmedlades vid skolor och vid 
akademier. Det är svårt att finna försök att anlägga ett 
helhetsperspektiv.  Man delade upp människan och studerade henne 
ur olika aspekter. En dissertation från mitten av 1600-talet har 

Själens uttryck 82

167 Palmkron,A., Sundhetzens spegel, Vthi hwilken man beskodhar Sundhetzens 
Natur…1642 .s 147f. Se också Leif Runefelt Hushållningens dygder. Affektlära, 
hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid, 2001.
168 En kortfattad framställning av Hobbes ges i Campbell,T., Sju teorier om 
samhället,1986, ss 93-96.



visserligen titeln, De homine, alltså om människan, men avhandlade i 
praktiken uteslutande människan ur ett fysiologiskt perspektiv.169

Däremot har vi mängder av dissertationer om människan som 
moralisk varelse. Det hörde till de allra populäraste ämnena att 
disputera över. Man brukade i sådana fall ha titlar som anknöt till 
olika slag av dygder. Vältalighetsprofessorn Fabian Törner 
presiderade exempelvis 1713 över en disputation som diskuterade 
frågan vem som var en god människa och hur man blev det, De viro 
bono.170

Den är på många sätt typisk för sin genre. Först slås fast att 
det vackraste hos människan är dygden, virtus. Allt annat såsom ära 
och rikedomar är förgängligt, dygden däremot ensam beständig. I 
det sammanhanget åberopas Senecas ord i epistel 98, att det enda 
som verkligen kan skänka en dödlig något odödligt är just dygden.

Med tanke på detta kan man bli förvånad, säger författaren - 
som inte är Törner själv utan respondenten, Jesper Lithmang -  att så 
många ägnar sitt liv åt helt andra saker och föredrar lusten framför 
dygden. Vi är visserligen alla i lika mån människor. Vi har samma 
ursprung, vi föds till världen på samma sätt, vi näres också på 
samma sätt och döden innebär samma sak för oss alla. Detta till 
trots finns dock betydande variationer i vår livslott. Vissa har mer 
förnuft än andra, vi vill olika saker och vi hamnar i olika belägenheter. 
Men menar författaren, ingen har sådan otur eller så svårt att han inte 
kan få tillfälle till dygd och goda och hedervärda handlingar. 
Lithmang säger sig vidare i huvudsak stödja den stoiska synen på 
dygden även om han är noga med att framhålla att han vad gäller 
filosofin i övrigt inte föredrar den stoiska framför den aristoteliska. I 
likhet med de flesta samtida som hyllade den stoiska moralläran 
delade Lithmang emellertid inte den antika stoicismens extrema syn 
på affekterna.

Medan aristotelikerna delade in dygderna i moraliska och 
intellektuella, hade stoikerna istället en fyrdelning i klokhet, 
prudentia, rättvisa eller rättrådighet, justitia, samt tapperhet och 
måttfullhet, fortitudo resp. temperantia. Eftersom det främst var det 
ciceronianska perspektivet som författaren koncentrerade sig på 
valde han att särskilt lyfta fram justitia.  En god människa blir i 
Lithmangs framställning detsamma som en rättrådig sådan, en vir 
justus. På så sätt kan han också lättast inkludera hela det platonska 
och kristna arvet i både synsätt och resonemang.

Lithmang hävdar med en tveksam etymologisk utredning att de 
latinska orden för ”man”, vir, och ”kraft”, vis, skulle vara besläktade. 
Hursomhelst anser han att detta är orsaken till att endast mannen 
och inte också kvinnan inbegrips i ordet vir. Vi talar alltså här 
egentligen om den gode mannen, inte om den goda kvinnan. 
Däremot gör han märkligt nog inte den mer närliggande kopplingen 
mellan ordet vir och ordet för dygd, virtus.
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Ordet bonus härleder han helt korrekt från ”beo”, att 
lyckliggöra eller berika. Vad som är gott är därmed synonymt med 
något vi behöver eller saknar och därför önskar. Men i valet mellan 
Senecas syn på ”god” enligt denna innebörden eller en mer aktiv, 
alltså att en god man utför rättrådiga handlingar, väljer Lithmang den 
senare definitionen.

Under rättrådighet och rättvisa som överrubriker hör en rad 
centrala dygder hemma som frikostighet, ädelmod och 
medmänsklighet. Viktigast är ”plikttrohet”, ”lojalitet” och ”trofasthet”, 
vilka i latinet bara tarvade ett enda ord, fides. Då kommer man 
emellertid till ett vanligt förekommande problem i moraliska 
utredningar. Kunde man tänka sig att det vid något tillfälle kunde 
vara rätt att ljuga eller förtiga sanningen? Här kunde respondenten 
hänvisa till det klassiska exemplet hos Moses, där Abraham sökte 
dölja sitt äktenskap med Sara och istället presenterade henne som 
sin syster. Hade det varit rätt och försvarbart? Det ansåg nu inte 
oväntat Lithmang. Ty i vissa fall måste det vara i enlighet med 
prudentia att inte alltid tala sanning. Det var endast inför Gud som 
man aldrig finge ljuga.

Den för ateism ständigt beskyllde Hobbes hade provocerande 
nog hävdat att i krig var faktiskt våld och även rena svek inte bara 
tillåtna utan rentav dygder. För att utreda om detta verkligen kunde 
vara fallet tar Lithmang därför också upp frågan om en god man 
alltid måste vara detsamma som en god medborgare.171

Frågan var inte alldeles lätt att besvara. Först måste utredas 
vad som menas med ordet civis, alltså medborgare, och om det 
kunde vara synonymt med ”undersåte”, subditus. Men Lithmang 
tycks i huvudsak ansluta sig till Pufendorfs uppfattning som avvek 
från den aristoteliska uppfattning att med medborgarskap måste 
avses ett aktivt deltagande i staten. Därmed skulle enligt Aristoteles 
medborgarbegreppet avse den som på något sätt befrämjar statens 
väl och ve. I begreppet ”undersåte” ligger istället lydnad och en 
större grad av passivitet.

I detta avseende hade man svårigheter att ansluta sig till 
Aristoteles framställning i Politikens tredje bok. Den grekiske 
filosofen avvek där markant från en kristen uppfattning att alla 
människor i grunden är lika. Hans människosyn var istället kopplat till 
olika styrelseskick i stadsstaterna, även om han också var medveten 
om att detta inte alltid utan vidare lät sig göra. Det var därför 
egentligen omöjligt att finns en tydlig och generell människosyn, 
alltså oberoende av kön och ras eller nationalitet, hos Aristoteles.172

Själens uttryck 84

171 Hobbes, Leviathan, kap.13.
172 Aristoteles, Politiken 1275-1277. Svårigheten för de kristna att anknyta till det 
aristoteliska synsättet hänger samman med Aristoteles anknytning av 
medborgarskapet till de olika statsförfattningarnas karaktärer. En god medborgare i 
en tyranni måste skilja sig från en god medborgare i en demokrati o.s.v. Ur kristet 
synsätt gick det inte att bortse ifrån att medborgarskapet inte kan frigöras från 
människokaraktären i allmänhet. 



I uttrycket ”vir bonus” avser våra dissertationsförfattare som vi 
nyss konstaterade någon som eftersträvar att göra något gott. Här 
måste man dock framhålla att det är en avgörande skillnad mellan 
exempelvis en dansare som eftersträvar att dansa, vilket i det 
sammanhanget är något gott, och en god människa som eftersträvar 
något mycket mer övergripande. Man måste också göra en 
distinktion mellan ”nyttan” och ”det ärofulla”, mellan utilitas och 
honestas. Det goda måste vara såväl nyttigt som ärofullt inte bara 
endera. Utifrån sin argumentation visar respondenten att en god 
medborgare inte av det skälet skulle kunna medverka till en ond stats 
mål. ”En god människa” är alltså något mer övergripande och 
allmänt än ”en god medborgare”, civis bonus.

Lithmang fortsätter sedan med vissa intressanta diskussioner 
rörande affärsmoral, såsom frågan om en säljare skulle ha rätt att 
förtiga vissa fel hos sin vara, något som utreds till stora delar med 
hjälp av Ciceros framställning i De officiis (lib.3, cap. 14-16). Vi skall 
emellertid inte vidare fördjupa oss i denna dissertation som i många 
stycken var representativ för den samtida akademiska 
undervisningen.

Däremot kan vi här jämföra med vad etikprofessorn Petrus 
Ljungs student Knut Hahn hävdade i sin gradualdissertation från 
1661 om relationen mellan en god människa och en god 
medborgare. Också här betonas att den goda människan är ett mer 
överordnat begrepp än den gode medborgaren. Var och en kan enligt 
Hahn eftersträva att bli en god människa. Samma kan inte sägas om 
medborgarskap. Alla kan inte bli goda medborgare. Egentligen kan 
ingen uppnå detta helt ut eftersom det inte finns någon existerande 
perfekt stat.

Vi kan emellertid enligt respondenten i lika mån tala om en 
medborgares och en människas dygder. Man skulle kunna tänka sig 
en god människa som vore fullständigt ointresserad av det allmänna i 
sina handlingar. Det omvända, att alltså någon vore en god 
medborgare som inte också vore en god människa, ansåg han dock 
vara omöjligt.

I en dissertation under poeseosprofessorn Peter Schyllberg 
utvecklade vår vän Lithmang några år efter sin övningsdisputation 
ämnet ytterligare i sin gradualdissertation. Nu framhåller han som 
den absolut viktigaste beståndsdelen i dygden fromheten, pietas. 
Det centrala för en god människa är således att dyrka Gud. Och det 
räcker inte att göra detta på sin kammare, man måste offentligt 
demonstrera det. Med hänvisningar till såväl Seneca som Epiktetos 
slår Lithmang fast att med pietas följer också att man skall uppfylla 
sina förpliktelser mot Gud, sin nästa och sig själv. Det är här fråga 
om en värdeskala. Gud är naturligtvis absolut viktigast, därpå 
kommer nästan. Med detta senare avses kanske främst ens 
fosterland och det allmänna. Det är därför en Gudi behaglig gärning 
att leva i offentlighetens ljus och tjäna det allmänna. Nu är det också 
viktigare med den offentliga uppskattning som han några år tidigare 
inte hade ansett vara så väsentlig. Han hänvisar i sammanhanget till 
den belgiske humanisten Justus Lipsius’ ord: ”Människan är ett 
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bräcklig käril, ryktet gör henne evig” ( Homo res caduca, fama eum 
facit perpetuum).

Den dynamiska barockmänniskan
Vi skulle kunna gå vidare och inkludera fler dissertationer i 
framställningen men i sak skulle det inte förändra mycket. Det är 
nyansskillnader mellan dem. De reflekterar den rådande 
undervisningen vid universiteten under senare hälften av 1600-talet. 
Det finns ett homogent synsätt som återspeglar en tämligen 
homogen samhällsideologi, grundad på det antika arvet men också 
det kristna, där den lutherska ortodoxin inte kunde medge alltför 
stora utsvävningar. Därför slår också det skolastiska eller 
aristoteliska synsättet ständigt igenom.

Det finns dock en antydan – mycket mer är det väl inte – till en 
annan och mer dynamisk syn på människan. Denna hör hemma i den 
platonska tradition som vann sin alldeles egna renässans under de 
föregående seklerna. Här kunde istället betonas människans inre 
storhet och möjligheter istället för hennes korrupta och syndfulla 
natur. Man betonade människans moraliska frihet och ansvar. Hos 
den florentinske filosofen Giovanni Pico della Mirandola möter vi 
också uppfattningen att människan faktiskt kunde höja sig själv och 
rentav bli gudomlig. Picos ståndpunkt kan kanske betecknas som 
extrem; få gick så långt. Men i och med den platonska renässansen 
fick liknande tankegångar betydande genomslag under 1500- och 
1600-talen.

Den som kanske bättre än någon annan samlade alla dessa 
tanketrådar till en helhet var den berömde schweiziske läkaren och 
filosofen Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim som ofta kallades enbart Paracelsus. Hans tankar och 
teorier är svåra att sammanfatta eftersom man ständigt stupar på 
allehanda tolkningsproblem. En ingrediens i traditionen var nämligen 
det hemlighetsmakeri som alltid har präglat alkemin. Tydlighet och 
klarhet var ingenting som denne särling därför eftersträvade. Hans 
ambitioner var enorma och hans visioner i paritet med dem. Under 
ett liv utanför de gängse kamrarna för en lärd, vandrade han omkring 
och utövade sin aktiva gärning i gränslandet mellan Tyskland och 
Schweiz. Men vissa huvuddrag av hans tankar är dock möjliga att 
återge.173

Han har mest uppmärksammats för sin praktiska läkargärning 
och har ansetts som en föregångare till en mer modern farmakologi. 
Man kan också se honom som ett litet udda exempel på tidens 
många diatriber mot den skolastiska filosofin och den gamla och 
etablerade läkekonsten. I detta perspektiv är naturen inte utan vidare 
nåbar med de redskap den traditionella filosofin tillämpade och 
framför allt ju den aristoteliska. Istället såg Paracelsus och hans 
många efterföljare gärna naturen som en kraft, besjälad men också 
dunkel och svårförståelig. Det räcker då inte med empiri och logiska 
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regler för att dyrka upp henne. Alkemisten laborerade i sin verkstad i 
jakten på en djupare visdom i materien för att därmed få makt över 
naturen. Detsamma eftersträvade Paracelsus och hans många 
efterföljare.

Han avfärdade den aristoteliska elementläran där alla naturliga 
kroppar var sammansatta av blandningar av de fyra elementen. 
Paracelsus talar visserligen också om element men i en annan 
mening. En kropp är ett element men det som ger kroppen dess 
karaktär eller natur är något helt annat. Det är fråga om i naturen 
dolda krafter vilka alla sammanstrålar eller är avhängiga en 
stjärnhimmel, som naturligtvis inte är detsamma som den vanliga 
stjärnhimlen. Det är detta firmamentum som ger tingen dess funktion 
och natur.

Vi rör oss här fritt mellan det konkreta, materiella och det 
andliga och dolda. I likhet med alkemisterna ser Paracelsus allting 
som uppbyggt av tre kemiska ämnen: svavel, salt och kvicksilver. 
Dessa skall dock inte uppfattas som konkreta ämnen utan snarare 
som principer, där svavlet står för det brännbara, saltet för det fasta 
och kvicksilvret för det flytande.

Människan är underkastad liknande krafter. I själva verket är 
hon en spegelbild av hela universum. Också hon har sitt inre 
firmamentum, alltså en egen stjärnhimmel som styr henne. 
Människan består inte av två delar, kropp och själ, utan av tre: en 
elementarisk kropp, en astral eller siderisk kropp samt en odödlig 
själ. Man finner hos Paracelsus liknande lyriska tongångar över 
människan som hos vissa renässansplatoniker, vilka gärna betonade 
människans inneboende godhet och det gudomliga i henne. Gud 
hade skapat henne att höja sig över resten av skapelsen och hon 
hade av honom fått förmågan att utforska och förstå naturen. 
Vanligen brukade man särskilt inom den protestantiska kristenheten 
betona det dramatiska brott som syndafallet hade inneburit. Så 
gjorde emellertid inte dessa renässansplatoniker, alkemister, 
paracelsister och andra, vilka alla istället tog fasta på människans 
oändliga möjligheter.

Det bör naturligtvis påpekas att de paracelsiska teorierna ofta 
uppträder i utblandad form hos de flesta anhängarna. Den tidigare 
nämnde Athanasius Kircher uppvisar exempelvis många av dessa 
tankegångar men utan att därför överskrida gränsen för vad som 
skulle kunna betraktas som heresi. Samma kan sägas om 
Stiernhielm, Rudbeck, Kepler eller Newton. Vi kan därför i djupare 
mening inte förstå dem och andra naturfilosofer eller deras insatser 
utan att också ta hänsyn till tidens hela komplexa idégods.

Slutord
Vad barocken hade som renässansen i stort saknade var dessa 
tydliga kontraster. Den enorma kunskapstillväxt 
renässanshumanisternas återerövring av hela det antika kulturarvet 
hade medfört framtvingade till slut en konfrontation mellan 
vedertagna sanningar och nya upptäckter. Här fanns en religiös 
förtröstan att man trots alla svårigheter faktiskt ändå skulle kunna 
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förstå den gudomliga ordningen i naturen. Därför behövde man inte 
se tron, det antika arvet eller den nya vetenskapen som oförenliga. 
Den barocka kulturen förenar ortodoxi och humanism. De flesta 
dragen var arv från det förgångna. I konsten, arkitekturen och 
musiken levde man fortfarande med humanismens antikrenässans, 
sak samma inom litteraturen.  Det politiska samhället präglas 
fortfarande av antikens och Bibelns gestalter, stilar och uttryckssätt. 
Ännu var det självklart att man skulle kunna tala och skriva ett gott 
klassiskt latin, även om de moderna nationalspråken, särskilt 
franskan, inom många områden bryter in. Vid barockens slut tar 
nationalspråken definitivt över inom alla områden utom inom den 
lärda världen.

Då vi talar om en barockmänniska är det en människa som 
präglas för första gången av mångfaldens problem. Effekten av 
boktryckarkonsten blev under 1600-talet uppenbar. Även om den 
akademiska undervisningen länge kom att präglas av den medeltida 
formen skapade bokmarknaden förutsättningar för en förändring. 
Snart randades en tid då skolmästare och professorer inte längre 
kunde skeda ut till lyssnande studenter ur en enda auktoriserad 
filosofi. De akademiska disputationerna utvecklas från att bara 
behärska en form, alltså en disputationskonst, till att med denna 
forms hjälp börja söka lösa nyuppkomna spörsmål. Hos många växte 
ambitionen att själva studera och tolka naturen. Barocken eller 1600-
talet blev ett århundrade av entusiasm, visioner och ibland gigantiska 
projekt som vi nu kan kalla stolliga. Den svenska barocken är fylld av 
sådana nya filosofier: Vi har paracelsisten Johannes Bureus som 
ägnade sig åt praktiskt taget allt från språkteorier till arkeologi. Hans 
svärson Georg Stiernhielm var smittad av samma entusiasm. Han 
fyllde sida upp och sidan ner med teorier vilka i all sin vidlyftighet var 
uttryck för en liknande ambition som hos många paracelsister. Man 
trodde ju att en djupare kunskap om naturen också kunde förbättra 
människan och därmed världen.

Reformationstidens teologiska aktiviteter inspirerade även till 
eskatologiska och kiliastiska tankegångar. Dagsaktuella politiska 
frågor kunde inte hållas isär från dessa spekulationer. Stiernhielms 
filosofiska tankar blev en del av hans politiska verksamhet på samma 
sätt som hans språkfilosofiska eller hans diktkonst.174

Barocken blev en period av omprövning och koncentration till 
motsättningen att med ord representera verkligheten, att tolka och 
förstå naturen, människan och Guds planer. Filosofer runt om i 
Europa – Bacon, Galilei, Descartes och många andra – omprövade 
synen på naturen. Reformationstidens enorma koncentration till 
dogmer och bekännelse innebar problem och under barocken blev 
en begynnande flykten från kontroversteologin till den mer 
känslosamma pietismen ett uttryck för ett annat slags religiöst 
behov. Barockens samhälle präglades ändå i huvudsak av en 
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bekännelsereligiositet. Däri låg möjligen embryot till den 
sekularisering vi snart ser bryta fram.

Vi skulle kunna se barocken som ett uttryck för denna vånda 
inför dessa skarpa kontraster. Här finns en strävan efter att finna 
balans mellan ytterligheterna och att få ordning på en kaotisk värld. 
Här finns också en insikt om människans oändliga utsatthet och 
ändå en förtröstan på att det finns en ordnare som tar hand om 
alltihop. Och här finns den dynamiska och fantastiska natursyn enligt 
vilken människans oändlighet banade väg för en ett annat slags 
förtröstan. Den barocka människan var allt detta.
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De musica pathetica
Diskussionen om musik och affekt i Athanasius Kirchers 
Musurgia universalis

Lars Berglund

”Det enda målet med musica pathetica  är att röra de olika affekterna 
i enlighet med det valda och föreliggande ämnet”.175 Så inleder 
Athanasius Kircher delen om musica pathetica i sin stora 
musiktraktat, Musurgia universalis, publicerad i Rom 1650. Med 
musica pathetica avsåg han, något som så småningom framgår av 
sammanhanget, dels den komponerade flerstämmiga musiken i hans 
egen samtid, dels den polyfona tradition från 1500-talet som samma 
musik byggde på. Musica pathetica är alltså ingen specifik, 
avgränsad genre. Termen omfattar i princip hela den mer avancerade 
musikutövningen, men undantar exempelvis liturgisk sång och visor 
eller danser av enklare slag. !

Tanken att en av musikens viktigaste uppgifter var att avbilda 
och i lyssnaren uppväcka de mänskliga affekterna hörde till de stora 
och enkla idéerna i 1600-talets musikåskådning. Med det avses här 
en uppfattning eller föreställning som har stor och allmän spridning, 
även om den kunde ta sig olika uttryck hos olika tänkare och i olika 
sammanhang.176 Det är en föreställning som i sin tur grundade sig på 
mycket gamla föreställningar om musikens magiska verkningar. Det 
fanns sedan medeltiden en mer eller mindre fast repertoar av mytiska 
berättelser om musikens häpnadsväckande effekter, härrörande från 
bibeln eller från grekisk-antika källor.177 Ny aktualitet hade sådana 
föreställningar fått bland humanisterna, inte minst i samband med 
uppkomsten av den italienska madrigalen i lärda humanistkretsar i 
Norditalien under tidigt 1500-tal, i kraft av den täta koppling mellan 
musiken och ordets retorik som madrigalgenren förknippades 
med.178

Idén var utan tvivel central i 1600-talets musikåskådning. I ett 
försök att rädda det problematiska begreppet barockmusik försökte 
Claude Palisca till och med lansera den som epokens gemensamma, 
förenande idé. Där satstekniken eller stilen knappast tycks göra det 
berättigat att sortera in musik av Monteverdi, Lully och Bach under 
samma epokbeteckning, var i alla fall tron på musikens makt och 
förpliktelse att röra affekterna någonting som förenade all 
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barockmusik, menade Palisca.179 Vilken vikt man än fäster vid 
sådana försök till historisk grovsortering råder det inga tvivel om att 
frågan om affekterna hade en framskjuten roll i 1600-talets lärda 
diskussioner kring musik.

Kännedomen om den ”musikaliska affektläran” har också haft 
stor betydelse för receptionen och förståelsen av 16- och 1700-
talsmusik i vår tid. Moderna utläggningar om den tidens musik 
uppehåller sig gärna vid affekt och affektinnehåll, vare sig det är 
fråga om vetenskapliga analyser och tolkningar eller recensioner och 
skivkommentarer. Inte minst har frågan om musik och affekt haft stor 
betydelse för modern, praktisk barockmusikintepretation. Det 
betraktas idag snarast som självklart att en musiker som närmar sig 
ett stycke musik från 1600-talet med intentionen att framföra det på 
ett historiskt informerat sätt måste bilda sig en uppfattning om den 
affekt det ursprungligen avsåg att avbilda och framställa.

Med tanke på den stora vikt man fäste vid musikens koppling 
till affekterna under 1600-talet måste man konstatera att det förekom 
förvånansvärt få försök till systematiska framställningar om musik 
och affekt i den tidens musikteoretiska litteratur. Tanken som sådan 
framskymtar i och för sig överallt under perioden, i förord och titlar till 
musiktryck, musiktraktater, läroböcker och brev. Men ytterst få 
författare tycks ha vågat sig på att utreda ämnet närmare. Den store 
norditalienske kompositören Claudio Monteverdi utlovade en traktat i 
ämnet och tycks möjligen också ha arbetat på den under en lång 
period av sitt liv. Den var till och med försedd med en preliminär titel: 
Melodia, overo Seconda prattica musicale. Projektet kom dock aldrig 
att slutföras.180 Under resten av seklet var det förvånansvärt tyst. 
Den mest innehållsrika och oftast åberopade historiska källan är 
Johann Matthesons Der Vollkommene Capellmeister, men den 
publicerades så sent som 1739.181 

Ett av de få undantagen under 1600-talet är dock Athanasius 
Kircher. I sitt monumentala arbete Musurgia universalis behandlar 
han frågan mer utförligt och mer explicit än någon annan författare 
under seklet. 

Kircher var en tysk jesuit och universallärd, från mitten av 
1630-talet och fram till sin död 1680 verksam som professor vid 
jesuitseminariet Collegium Romanum i Rom. Han publicerade skrifter 
i de mest skiftande ämnen. Kirchers musiktraktat, Musurgia 
universalis, sive artis magnae consoni et dissoni, är en av de mest 
omfattande som publicerades under 1600-talet. Den är intressant 
inte minst i kraft av författarens position: på plats i Rom hade han 
kontakt med sin tids ledande musiker, av vilka flera var direkt knutna 
till de jesuitkretsar där Kircher själv verkade. Dessa musiker och den 
tradition de representerade var i sin tur oerhört inflytelserika och 
utgjorde en viktig förebild för musiker runt om Europa under seklets 
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andra hälft. Inte minst var de beundrade för sin förmåga att 
framställa affekter i musik.
! Kirchers bok kan synas vara en guldgruva för den som söker 
djupare förståelse i fråga om sambanden mellan musik och affekt 
under 1600-talet. Trots det refereras den relativt sällan. Ett viktigt skäl 
är möjligen språket. I sin artikel om Kircher i New Grove Dictionary of 
Music and Musicians konstaterar George J. Buelow att Kircher ofta 
blivit “neglected because of his difficult Latin prose”, men också att 
han av sentida forskare bemötts med viss skepsis, på grund av sin 
”bristande vetenskaplighet”.182

Det innebär dock inte att Kircher skulle vara förbisedd i 
musikhistorisk forskning. Ulf Scharlau publicerade 1969 en studie 
om Kirchers musikskriftställeri, där ett kapitel ägnas åt ”Kirchers 
affektlära”.183 Ett par år tidigare hade även Rolf Damman ägnat viss 
uppmärksamhet åt diskussionen om affekterna i Musurgia i sin stora 
studie över tysk musikteori under barocken.184 Bägge arbetena har 
stora förtjänster för den som vill orientera sig i Kirchers traktat, utan 
att behöva ta sig an hans latin. Men både Scharlaus och Dammans 
framställningar består väsentligen av referat och sammanfattningar 
av Kirchers text, utan egentliga försök till tolkning och analys, eller 
försök till utvärdering av hur representativ Kirchers framställning är 
för samtida musikåskådning. Hos bägge författarna finns dessutom 
en underförstådd vilja att förstå Kirchers framställning och hans 
musikteoretiska tänkande som ett enhetligt helt, vilket i sin tur leder 
till en tendens att förbigå eller släta över de motsägelser och problem 
som finns i Musurgia, både inom och mellan de olika delar där frågor 
kring musik och affekt behandlas. Författarnas ambition är i och för 
sig sympatisk: den bottnar i en vilja att förstå och beskriva 
sextonhundratalets musikåskådning så som den beskrivs i en central 
och i samtiden mycket läst traktat. Därmed missar bägge författarna 
dock en viktig poäng. Som jag kommer att försöka visa i det följande 
tror jag tvärtom att man kan lära sig något om samtidens 
musikåskådning just genom att ta fasta på några av de problem och 
motsägelser som finns i Kirchers stora arbete och de svårigheter han 
hade att brottas med när han skrev det. 

I.
Kircher var inte själv professionell musiker, men han var 
dokumenterat musikkunnig. Kunskaper i musikens teoretiska 
grunder ingick som en del av artes liberales och var en självklarhet 
för en universitetslärd, inte minst om man som Kircher undervisade i 
matematik. Kircher hade dessutom erfarenheter av praktisk 
musikutövning från sin studietid i Tyskland. Han ska också enligt 
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egen uppgift i sin ungdom ha publicerat kompositioner under 
pseudonym.185

Kirchers Musurgia bygger i stor utsträckning på tidigare 
musikteoretiker, exempelvis Heinrich Glareanus, Gioseffe Zarlino och 
Marin Mersenne, för att nämna några av de viktigaste. Därtill tog 
Kircher hjälp av en rad betydande musiker vid arbetet med Musurgia, 
både i och utanför Rom. Det skedde dels genom en åtminstone 
delvis bevarad korrespondens.186 Dels skedde det genom personliga 
kontakter med de ledande musikerna i Rom, något som både implicit 
och explicit framgår av texten. I det andra av verkets två  förord 
nämner Kircher själv några av de musiker som bistått honom i 
arbetet.187 Den viktigaste bland dessa var Antonio Maria Abbatini, 
som Kircher bland annat nämner som rådgivare i fråga om kyrklig 
musik (”in stylo Ecclesiastico et Motectico”). Abbatini var kring slutet 
av 40-talet verksam som kormästare vid Santa Maria Maggiore – 
innan dess hade han bland annat varit kapellmästare i Chiesa del 
Gesù.188 I början av traktaten finns också ett slags 
sakkunnigutlåtande författat av Abbatini, där han går i god för dess 
fackmässiga innehåll.189

En annan viktig person var utan tvivel Giacomo Carissmi, 
kapellmästare vid jesuitseminaret Collegium Germanicum och 
ansvarig för musiken i kyrkan San Apollinare. Kircher anger att 
Carissimi fungerat som rådgivare när det gäller ”stylo recitativo”, 
men även i andra frågor. Carissimi var det i särklass största namnet 
bland musiker under Kirchers tid i Rom och omnämns av Kircher 
med oerhörd respekt. Som rådgivare rörande dans- och 
instrumentalmusik (”In Hipochematico, Organico, sive stylo 
instrumentalis […]”) nämner Kircher teorbisten och kompositören 
Johann Hieronymus Kapsberger, en tysk musiker med nära band till 
Barberinifamiljen.

Kirchers nära kontakter med en rad ledande musiker och 
musikteoretiker i och utanför Rom gör att hans arbete vare sig kan 
avfärdas som dilettantiskt eller som ett stycke spekulativ teori utan 
relevans för praktisk musikutövning. 

För ovanlighetens skull vet vi en hel del om bokens tillkomst och 
spridning.190 1500 exemplar av arbetet trycktes. Av dessa gick 50 
exemplar till två av finansiärerna, kejsar Ferdinand III och dennes 
bror. 120 böcker skänkes bort och 300 sändes ut till 
ordensprovinserna, med bistånd av delegaterna i valet av 
ordensgeneral 1650. Kircher kunde därmed skryta med att hans 
traktat var spridd inte bara i Europa, utan även i Asien, Afrika och 
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Amerika.  Omkring 300 exemplar såldes direkt till England, Frankrike, 
Spanien och framför allt Italien. En restupplaga om knappt 700 
exemplar bjöds därefter ut till försäljning av Kircher själv, till ett pris 
av 25 scudi. Det finns även ett antal exemplar av boken i Sverige. Ett 
till drottning Kristina dedicerat exemplar finns på KB. Vidare besitter 
Uppsala universitetsbibliotek ett. Magnus Gabriel de la Gardie hade 
ett exemplar, som idag finns på Statens Musikbibliotek. Vidare finns 
ett i Finpångssamlingen, som troligtvis tillhört familjen de Geer. Av ett 
bevarat dedikationsbrev, daterat 28 februari 1650, framgår vidare att 
Kircher skickade ett exemplar av arbetet till den blivande Karl X 
Gustav.191 Att verket lästes i Sverige framgår av Harald Vallerius 
musikteoretiska skrifter från senare delen av 1600-talet, som delvis 
bygger på Kirchers traktat.192

! En tysk översättning av Musurgia publicerades 1662 av Andreas 
Hirsch – den innehåller dock bara sex av de tio böckerna och 
dessutom endast i sammanfattning.193 Den fick dock stor betydelse 
för spridningen av Kirchers arbete i Tyskland.

II.
Musurgia består av tio böcker i två volymer. Framställningen kan 
sägas gå från det enkla och konkreta till det mest sammansatta och 
abstrakta: den börjar med akustikens och ljudalstrandets grunder 
och slutar i tionde boken med en storslagen metafysisk utläggning 
av hela universums harmoni, Decachordon naturae, sive organum 
decaulum. Kirchers går här i sin musikåskådning tillbaka på den 
Pythagoreisk-Platonska tradition som kodifierats framför allt i  
Boethius De institutione musica (ca 500): hela världsalltet och alla 
dess beståndsdelar är enligt detta synsätt skapade enligt de 
harmoniska proportioner som vi kan iaktta i tonsystemet, inklusive 
planetsystemet, naturen i sin helhet och människan. Det var därför 
musikteorins grunder ingick som en del av quadrivium: musikteori 
handlade inte bara om den klingande musik, utan om hela 
värdsalltets uppbyggnad och beskaffenhet, förstått som ett system 
av talförhållanden och proportioner.

Detta gav samtidigt förklaringen till musikens förmåga att röra 
upp människans affekter: det finns ett analogiförhållande mellan 
rörelserna i musikinstrumentens strängar och kroppens vätskor. 
Kircher blandar här i sin framställning å ena sidan 
femtonhundratalets mer magiskt färgade förklaringar, å andra sidan 
mer moderna, mekanistiska modeller, utan att egentligen ta ställning 
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i frågan.194 Det är också typiskt för hela verket. Kirchers ansats är i 
hög grad kompilerande, något som syns på två plan: dels försöker 
han sammanfatta allt befintligt vetande om musik och musikteori, 
från antiken och fram till hans egen tid. Samtidigt har han tagit in en 
rad synpunkter från samtida musiker, musikteoretiker och andra 
tänkare och dessa har förts utan att nödvändigtvis stämmas av mot 
det övriga stoffet. Det betyder att det i arbetet finns en hel del 
tröttande upprepningar, men även rena motsägelser. Kircher har 
ibland gjort en ansats att syntetisera och strukturera stoffet, men inte 
alltid.
"

Diskussionen om affekterna är utan tvivel en viktig fråga för Kircher. 
Den kommer upp flera gånger på flera ställen i arbetet och 
behandlas ur flera olika perspektiv. Den mest utförliga avhandlingen 
av affekt och musik återfinns i den sjunde boken och ingår där i en 
omfattande argumentation, som utan tvivel var av central betydelse 
för Kircher: frågan om huruvida samtidens musik kunde mäta sig 
med antikens. Det är en fråga där Kircher för en gångs skull tar tydlig 
ställning: hans svar är ja – den moderna musiken är enligt Kirchers 
uppfattning till och med överlägsen den antika.

Man måste här påminna sig att kunskapen om antikens musik, 
då som nu, var begränsad. De spår man hade av antik musik var 
musikteoretiska och filosofiska texter, samt beskrivningar av 
instrument och musicerande i litteraturen, men man saknade egentlig 
kännedom om hur musiken klingade. Däremot hade man tillgång till 
ett antal skriftliga skildringar av vilka häpnadsväckande effekter 
antikens musik hade på lyssnarna. En vanlig föreställning under 15- 
och 1600-talet var att denna musik och dess verkningar aldrig senare 
hade överträffats. Kircher menade dock att den moderna musiken, 
som han alltså betecknar musica pathetica, kunde uppnå likartade 
effekter, och det till och med ännu mer effektivt än antikens. En viktig 
anledning till detta, menade Kircher, var den moderna musikens 
flerstämmighet.195

Jag kommer i det följande att försöka ge en överblick över 
Kirchers presentationer och uppräkningar av de olika affekterna och 
de sammanhang i vilka de ingår i arbetet. Listorna över affekter är 
måhända inte sensationella – liknande uppräkningar finns hos 
Descartes liksom i äldre litteratur. De ger dock en bild av hur Kircher 
uppfattade musikens möjligheter att väcka affekt och de problem 
som var förknippade med sådana föreställningar.

Den första uppräkningen kommer redan på sidan två i 
Musurgia, i det förord som inleder själva huvudtexten och som består 
i en lovprisning av det mänskliga hörselsinnet: ”prefatio de auditus 
praestantia et nobilitate”. Örat, skriver Kircher, detta under av 
håligheter, spiralformade snäckor, små gömslen, trånga passager 
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och labyrinter,196 detta hörselns verkstad, måste vi verkligen hålla för 
oöverträffligt, synnerligen användbart, nödvändigt för ett gott, 
lyckligt, njutbart och bekvämt liv; här måste vi också tänka på all 
övrig nytta vi har av hörseln: det är genom det vi kan föra en  
diskussion, lära oss saker etc.; genom hörseln blir vi helt enkelt 
människor: ”hoc homines proprios sumus”. Det är också genom 
detta sinne, fortsätter Kircher, som affekterna uppväcks i människan 
– varpå han räknar upp sexton exempel på sådana affekter:

mansuetudo saktmod, mildhet, tålamod

amor kärlek

ira vrede

timor fruktan

misericordia barmhärtighet

aemulatio rivalitet, tävlingslust

laetitia glädje

pudor skam, blygsel

moestitia sorgsenhet, svårmod

imprudentia oförsiktighet

contemptus förakt

fiducia tillförsikt

indignatio harm, missnöje

invidia avund

desperatio förtvivlan

desiderium längtan

Dessa finns, och ett otal andra affekter, säger Kircher, och tillägger 
att antalet i princip är oändligt. Det liknar den uppfattning som 
kommer till tals i Descartes De animae passiones. Denne menar att 
det finns sex ”enkla och ursprungliga” affekter, men att antalet i 
princip är obegränsat.197

Kirchers uppräkning ovan ger alltså exempel på affekter som vi 
kan uppleva genom hörseln, i första hand via röstens ljud. De har 
ännu inte med klingande musik att göra. Nästa uppräkning är 
däremot direkt knuten till klingande musik och ingår i den mest 
utförliga diskussionen av affekterna hos Kircher. Den återfinns i den 
viktiga sjunde boken i Musurgia, ”Liber septimus diacriticus de 
Musurgia Antiquo-moderna […]”. Här förklarar Kircher: det finns åtta 
särskilt viktiga affekter, vilka musiken kan uttrycka: “Octo potissimum 
affectus sunt, quos musica exprimere potest.”
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affectus: ungefärlig sv. övers.: övers. av Hirsch 1662:

amoris kärlek Lieb

Luctus seu Planctus sorg eller klagan Leid

Laetitiae & Exultationis glädje och 

hänryckning

Freud

furoris & indignationis raseri och förbittring Zorn

Commiserationis & 

Lacrymarum

medömkan och tårar Mitleiden

timoris & Afflictionis fruktan och pina/kval Forcht

Praesumtionis & Audaciae mod, djärvhet Frechheit

Admirationis förundran Verwunderung

Som vi kan se utmynnar de föregivna åtta affekterna egentligen i 14 
stycken. Även om de parvis angivna affekterna är besläktade så finns 
där uppenbara betydelsenyanser.

Därefter går Kircher systematiskt igenom dessa affekter – eller 
det är i alla fall hans ambition att göra det – och ger konkreta 
musikaliska exempel på hur de kan framställas, som han också 
diskuterar i viss detalj. Jag ska återkomma till dessa exempel längre 
fram.

Intressant är att jämföra hur listan över affekter som Kircher 
menar kan förmedlas via hörseln skiljer sig från de viktigaste 
musikaliska affekterna. Till de affekter som förekommer i den första 
uppräkningen men saknar tydlig motsvarighet i den andra hör 
aemulatio (ung. rivalitet, tävlingslust), pudor (skam, blygsel), 
imprudentia (oförsiktighet), fiducia (tillit), invidia (avund) och 
desiderium (längtan). Alla beskriver de tillstånd som förutsätter någon 
form av objekt mot vilket tillståndet riktar sig, eller som utgör 
tillståndets orsak: tillstånd som kräver något slags yttre 
tolkningssammanhang för att överhuvudtaget vara begripliga. Att 
sådana är svåra, för att inte säga omöjliga att framställa i musik, utan 
att kombinera musiken med en text, är lätt att förstå och instämma i. 
Det är dock inte tydligt om Kircher menar att de skulle kunna 
framställas blott med röstens tonfall och betoningar – vars verkningar 
och begränsningar ju på flera sätt liknar musikens – eller om han i 
sammanhanget även räknar in innebörden av de utsagda orden.

Ett tredje centralt ställe när det gäller Kirchers framställning av musik 
och affekter finner vi i bok 8, under rubriken ”Musica rhetorica”. Där 
jämför han musiken med talekonsten. Liksom man genom retoriken 
kan ömsom behaga, ömsom betrycka och ömsom uppreta vår själ, 
så kan även musiken uppjaga den. I detta sammanhang hävdar 
Kircher att det finns tre generalaffekter (affectus generales):

1) laetitia (glädje)
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2) remissionis affectus generalis cum tardo muto gaudeat (ung., 
en lugn och återhållsam glädje)

3) misericordiae affectus (medlidandets affekt)

Under dessa tre inordnar han sedan en rad olika underaffekter. Under 
laetitia finner vi således kärlek, storsinthet, hänförelse och längtan.198 
Dessa sangviniska affekter kan dock slå över i de koleriska: vrede, 
hat, hämndbegär, och så vidare.199 Under affectus remissionis räknar 
Kircher in en rad olika begrepp, av vilka några snarare än affekter 
förefaller vara kristliga dygder – bland annat fromhet, kärlek till Gud, 
måttlighet, allvar, kyskhet, andakt, samt så sammansatta begrepp 
som ”contemptus rerum humanarum” (ungefär: att se bort från 
världsliga ting) och ”ad amorem denique caelestium movet” (att 
kärleksfullt vända sig mot det himmelska).200 Under den tredje 
”generalaffekten”, misericordia, räknar han sorg, klagan och 
beklagande samt svårmod.201

Här finner vi alltså en beskrivning där Kircher inte i första hand 
tar fasta på de specifika affekterna, utan på graden av spänning eller 
exaltation. Musiken kan, liksom själen, vara mer eller mindre 
exalterad. Ovanför ett tänkt jämviktsläge framkallar den affekter som 
glädje och vrede. Kring jämviktsläget finner man balanserade 
tillstånd som fromhet, allvar och andakt. Om spänningstillståndet 
däremot sjunker under detta jämviktsläge uppstår affekter som sorg 
och svårmod.

Ett sådant synsätt anknyter till Claudio Monteverdis berömda 
förord till dennes åttonde bok med madrigaler, publicerad 1638.202 
Monteverdi talar där om tre ”huvudaffekter”, ira, temperanza och 
humilità o supplicatione,203 som han kopplar till tre musikaliska stilar: 
concitato (upprörd stil), temperato och molle. Till skillnad från hos 
Kircher är alltså den upprörda affekten här i första hand kopplad till 
vrede och Monteverdi använde den för att framställa en våldsam och 
krigisk affekt. Annars har deras respektive modeller stora likheter. 
Utifrån detta synsätt handlar det om något annat än att avbilda 
precisa affekter. Snarare handlar det om spänningstillstånd, i en 
steglös skala från svag till starkare affekt.

En smula förbryllande är att Kircher använder termen 
remissionis affectus för att beskriva ett sådant balanserat 
jämviktstillstånd. I nyaristotelisk tradition användes begreppsparet 
remissio-intensio utifrån Aristoteles fysik för att ange i vilken grad en 
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viss kvalitet aktualiserats i ett objekt.204 Remissio beskriver där inte 
ett jämviktstillstånd, utan snarare frånvaron av en kvalitet: svart som 
frånvaron av vitt, osv. Kircher använder själv termerna på ett likartat 
sätt när han diskuterar spänningen mellan dissonans och konsonans 
i nionde boken av Musurgia.205 Detta sätt att använda begreppsparet 
kan han direkt eller indirekt ha fått från Girolamo Mei, som använder 
termerna på ett likartat sätt i sin diskussion om spänningsförlopp i 
den antika grekiska musiken.206 Kirchers källa (liksom Meis) kan även 
ha varit Boethius.207 I den tredelade uppställningen i den åttonde 
boken av Kirchers Musurgia måste remissionis affectus dock snarare 
förstås som ett balanserat jämviktstillstånd, medan misericordiae 
affectus med dess underaffekter – sorg, svårmod – motsvarar ett 
orörligt spänningstillstånd som sjunker under detta jämviktsläge.

Intressant att notera är att Kircher som övergripande kategori 
för den lägsta graden av affekt valt misericordia – alltså inte bara 
nedstämdhet eller svårmod, utan specifikt medlidande. Ulf Scharlau 
tolkar denna betoning av medlidande i sammanhanget som ett 
utslag av Kirchers kristna grundsyn. Detta antagande stöds av att 
underaffekterna i den andra kategorin, remissionis affectus, också 
anknyter till den religiösa sfären. Detta kan samtidigt kopplas till 
humanistiskt färgade ideal som medium servare eller mediocritas.208 
Den religiösa kärleken är balanserad och återhållsam. Där finns 
samtidigt utrymme för en mer återhållsam glädje (jämför Kirchers 
egen formulering i sammanhanget: ”cum tardo motu gaudeat”). Det 
är en återhållsamhet som har sin motsvarighet i mycket av den 
samtida flerstämmiga liturgiska musiken och som även påbjöds av 
de kyrkliga myndigheterna.209

Utifrån teologiska hänsyn sätter Kircher alltså barmhärtigheten 
före den egna sorgen. Man måste dock också påminna sig att 
Kircher i detta avsnitt diskuterar musikens retoriska funktion, inte 
affekter generellt. Utifrån Kirchers synsätt är denna retoriska funktion 
alltid underordnad ett vidare syfte: att framställa en text, ett ämne, en 
handling, etc. Detta blir tydligare och mer begripligt om man 
påminner sig några av de konkreta sammanhang då musik med 
nedstämd affekt förekom under denna tid:
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! 1) på teatern, i en opera, i oratoriemusik, eller i en kantat eller 
madrigal, där det är fråga om att framställa en fiktiv scen eller 
situation. Syftet i ett sådant sammanhang är just att väcka åhörarnas 
medlidande med karaktärerna i fiktionen, inte att i största allmänhet 
väcka sorgsna stämningar i åhörarna. I detta sammanhang rörde det 
sig ofta om rena lamento-scener: Orfeo som begråter Euridices död, 
Dido som beklagar sitt eget öde eller en herde som utgjuter sin 
hjärtesorg. Musiken ska avbilda protagonisternas inre plåga, men 
denna plåga är karaktärernas och inte publikens.
! 2) i begravningsmusik. Här ska musiken visserligen stämma in i 
och uttolka de sörjandes sinnestillstånd, men avsikten är knappast 
att den ska förstärka och underblåsa sorgen, utan hellre skänka 
tröst.
! 3) i den kyrkliga musiken. Platsen för den mest nedstämda 
musiken i gudstjänsten är, förutom begravningsstycken, i 
tonsättningar av passionstexter, som beskriver Kristi lidande och död 
på korset. Även här handlar det om medlidande och inlevelse i Kristi 
lidande, som går utöver den privata sorgen.

Föreställningen om en överdrivet exalterad eller överdrivet nedstämd 
och svårmodig musik, med ett jämviktstillstånd däremellan, måste 
även förknippas med den ständiga betoning av det kroppsliga i 
samband med affekter och musikupplevelse som återfinns både hos 
Kircher och hos andra samtida författare. Kircher beskriver 
exempelvis hur det går till vid musikframföranden i Rom: publiken 
suckar, stönar, gråter eller blir uppsluppna, i det musiken driver dem 
mellan olika affekter. Man måste påminna sig att detta var långt 
innan idén om ett rent och absolut musiklyssnande som andaktsfull 
kontemplation. Musiken under Kirchers tid beledsagade som regel 
olika sociala aktiviteter, både på teatern och i samband med privata 
sammankomster i palats och salonger. Deltagarna kunde där 
konversera, kurtisera, spela kort och göra upp affärer under det att 
musiken pågick. I kyrkan får man däremot föreställa sig en mer 
andaktsfull attityd under det att musiken klingade. Även där var 
musiken samtidigt blott del av ett större rituellt sammanhang.

Låt oss nu ta en titt på Kirchers musikaliska exempel och 
diskussioner kring affektframställan genom musik och därvid börja 
med den mer utförliga diskussionen i bok sju, där han beskriver den 
egentliga musica pathetica.

III.
De viktigaste muskaliska medlen för musikalisk affektframställning är 
enligt Kircher modus (alltså tonart), intervall och rytm. Det är samma 
beståndsdelar som pekats ut i filososofiska och musikteoretiska 
texter sedan antiken.210

Här måste man vara medveten om vissa terminologiska 
svårigheter:
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1) modusläran som Kircher beskriver den är egentligen inte helt 
relevant för musiken i hans samtid. Det är en variant av den 
tonartslära som under medeltiden utvecklades för den enstämmiga 
liturgiska sången, men anpassad för flerstämmig musik. Den 
medeltida modusläran bygger i sin tur ursprungligen på en 
missuppfattning av de grekiska modi, där affektkonnotationerna 
direkt har övertagits. Ändå verkar systemet på ett paradoxalt sätt, 
genom traditionen, ha haft giltighet för samtida musiker, men i ett 
slags överförd betydelse.211 Den moduslära Kircher själv presenterar 
bygger i princip på den som Heinrich Glareanus 1547 lade fram i sin 
Dodecachordon, vilket betyder att Kircher i är förhållandevis 
konservativ för sin tid.

2) Musikteorin under 1600-talet presenterade ingen 
harmonilära i modern mening. Man talade inte om harmonik, ackord 
och ackordförbindelser på det sätt vi gör idag. När Kircher och hans 
samtida talar om musikalisk harmoni syftar de snarare på den 
helhetliga musikaliska ordningen: proportioner, talförhållanden, 
anordnandet av dissonanser och konsonanser, osv. Samtidigt är det 
uppenbart att vad vi idag – mot bakgrund av en modern 
begreppsapparat – skulle beteckna ackord och ackordprogressioner 
i Kirchers samtid var mycket viktiga medel för musikalisk 
affektrepresentation.

Istället för ”harmonik” talade man om intervallförhållanden. Det 
är ett annat sätt att beskriva likartade fenomen, men mer 
komplicerat. Man kunde säga att det är ett begreppssystem som 
utgår från delen istället för helheten – ett ackord är ju sammansatt av 
två eller tre intervall. Detsamma gäller för diskussionen av modus: 
affektkaraktären i olika modi beror av hur intervallen är placerade i 
skalan, något som i sin tur kommer att påverka både den melodiska 
och den (i modern mening) harmoniska karaktären. Och i princip 
fungerar den beskrivningen även idag, exempelvis när vi upplever 
moll som mer sorgset än dur.

En oerhört central tanke för Kircher – liksom för alla hans 
föregångare bland musikteoretiker – är att intervallen i sin tur är 
förknippade med talförhållanden. Detta är den viktigaste länken 
mellan den klingande musiken och universums harmoni. Titeln på 
hela arbetet är ju Musurgia universalis, sive artis magnae consoni et 
dissoni. Intervallen, de dissonanta och de konsonanta, är kärnan i 
musiken stora konst, både den klingande och den metafysiska, 
kosmologiska.

3) rytm måste man i detta sammanhang förstå som rytm och 
metrik i vid mening, innefattande även sådant som taktart och 
tempo.

I slutet av den sjunde boken av Musurgia, den bok som behandlar 
musica pathetica, presenterar Kircher en rad exempel ur repertoaren, 
som han menar demonstrerar hur de viktigaste affekterna bäst 
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framställs. Exemplen presenteras som korta notexempel med en 
förklarande text.

Innan Kircher börjar ge sina konkreta exempel på hur 
affekterna väcks med hjälp av musica pathetica, avslöjar han hur han 
hade tänkt gå till väga för att utreda frågan. Han har skickat ut 
utvalda texter, vilka motsvarar de åtta affekterna, till några av 
världens ledande kompositörer och bett dem att tonsätta dessa 
texter som paradigmatiska exempel på affektframställning i musik. 
Tyvärr har Kircher inte hunnit få in några svar, varför han måste 
publicera arbetet utan exemplen, men han utlovar dessa i en senare 
bok.212

Jag kommer inte att gå in i detalj på dessa ”paradigmata” med 
vilka Kircher exemplifierar musikalisk affektframställning. Det skulle 
kräva betydligt större utrymme än vad som finns här och dessutom 
en musikteoretisk begreppsapparat som riskerar att göra analysen 
otillgänglig för andra än specialister. Istället ska jag försöka ge en 
mer allmän presentation av Kirchers argumentation och samtidigt ta 
fasta på några frågor som jag vill återknyta till i slutet.

Kircher utgår i princip från de åtta affekter vilka han räknat upp 
tidigare i den sjunde boken. Dock använder han en något annorlunda 
och utvidgad systematik när han väl kommer till de konkreta 
exemplen – de innefattar närmare bestämt nio affekter: affectus 
amoris, doloris, gaudiosi, plangentium, indignationis, admirationis, 
tripudij, desperationis, praesumtionis.

Den första affekt som behandlas är kärlekens affekt, affectus 
amoris, och Kircher ger där tre exempel: ur en motett av Palestrina, 
ur en madrigal av Gesualdo och ur en motett av Giovanni Troiano.

Kircher definierar kärlek som ”begäret efter att njuta av ett 
skönt föremål”. I den älskande uppstår både häftiga sinnesrörelser, 
såväl som ett kraftlöst svårmod; vidare även en ljuvt kittlande retning 
(suaviter titillantes).213 Därför är det egentligen nödvändigt att ta till 
flera olika affektrelaterade medel: både glädje och sorg, beroende på 
hur den tonsatta texten ser ut. Man måste använda ”intervalla 
vehementia, languida, mollia et exotica”, alltså häftiga, svårmodiga, 
mjuka och exotiska intervall. Särskilt viktigt i denna affekt, betonar 
Kircher, är att man har skickliga och erfarna sångare.

Kirchers första exempel är ett kort avsnitt ur en femstämmig 
motett av Palestrina, Introduxit, med text ur Höga visan. De tonsatta 
orden är ”Quia amore langueo”. Exemplet förvånar något: Palestrinas 
musik brukar inte i första hand förknippas med stark affekt, 
åtminstone inte om man jämför med samtida madrigalkonst eller 
med 1600-talets musik, utan snarare framhållas som ett exempel på 
en avklarnad och balanserad stil. Tydligen såg man det annorlunda i 
Rom kring 1600-talets mitt. Kircher betonar de veka intervallen och 
en ”rå kadens” (”[…] clausia nescio quid asperitatis”). Exemplet är 
möjligen begripligt inom ramen för den stränga Palestrinastilen, men 
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knappast lösryckt, relaterat till en senare stil. Det förefaller tillföra en 
intressant relativiserande aspekt på musikalisk affektrepresentation: 
affekt och effekt var även beroende av stilistiska och historiska 
referensramar.

Kirchers andra exempel på kärleksaffekt, Carlo Gesualdos 
madrigal Baci, soavi e cari, är mer väntat. Gesualdo da Venosa tog 
den italienska renässansmadrigalen till affektutryckets yttersta 
extremer och var under 1600-talet mycket beundrad för detta.214

Satsen består av oväntade dissonanser, tvärstånd och många 
små intervall. Kircher framhåller återigen de klagande intervallen – 
intervalla langueant  – och hur vackert stämmorna synkoperar: 
”quam pulchrè voces se syncopent”. Syncopent syftar i 
sammanhanget troligen både på rytmiska och på samklangsmässiga 
aspekter, i form av förhållningsdissonanser.

Det tredje exemplet på  kärlekens affekt är från en motett av 
Kirchers rådgivare Antonio Abbatini. Verket finns inte bevarat, 
förutom de sex takterna i Kirchers exempel. Musiken i dessa takter 
presenterar texten, ”sed super mel et omnia eius dulcis clementia”, i 
en ganska återhållsam sättning. Troligen illustrerar Abbatinis stycke 
den mer balanserade kärleken till Gud, även om det inte framgår 
explicit.

Kircher har som påpekats redan tidigare i arbetet antytt att 
kärleken egentligen inte är någon specifik affekt, utan snarare en 
blandning av olika affekter. Även i den tionde boken av Musurgia 
återkommer han till frågan om musica amoris. Där handlar det dock 
inte om konsten att framställa en kärlekstext på bästa sätt i musik, 
utan om hur kärlekens affekt yttrar sig i kroppens musik. I detta 
sammanhang väcks återigen tanken på kärlek som en blandning av 
olika affekter. Kärlek, säger Kircher, är en blandning av glädje, 
exaltation, sorg, förtvivlan, längtan, hopp, etc. Samtidigt, tillägger 
han, är den glädje som ingår som en del av affectus amoris inte helt 
densamma som den ordinära affectus laetitia. Visserligen ger bägge 
hjärtklappning, men hjärtat slår på ett annorlunda sätt i samband 
med kärleksrelaterad glädje. Hur en musiker skulle fånga dessa 
nyanser diskuterar inte Kircher. 

Av det andra exemplet på muskalisk affektframställan i den 
sjunde boken framgår att han inte uteslöt någon form av personlig 
inlevelse. Från kärlek går Kircher till smärta: affectus doloris. Denna 
affekt exemplifieras med fyra notexempel. Kircher inleder dock med 
en definition av smärtans affekt: fritt översatt är affectus doloris en 
affekt som uppstår vid alldeles särskilda vedervärdigheter eller 
missöden, som när en förälder, ett barn, eller en älskad dör, eller vid 
andra olycksdigra missöden som rör upp medlidandets smärta inom 
oss.215
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För att uttrycka en sådan affekt, förklarar Kircher, så bör man 
först ha tagit smärtans energi och själsrörelserna så som de kommer 
i uttryck i smärtan under övervägande. För om man kan omsätta 
dem i motsvarande harmoniska rörelser, så kommer man att uppnå 
det man avser – att uppväcka den rätta affekten i lyssnarna. Alltså: 
det musikaliska skildrandet av smärtan kräver en egen inlevelse i 
affekten. Passagen är intressant och ovanlig, både i Kirchers traktat 
och i samtida musikteori överhuvudtaget, därför att den antyder att 
den musikaliska affektrepresentationen inte bara är en teknisk affär, 
där det bara handlar om behärska det musikteoretiska regelverket 
och inom ramarna för detta utföra vissa konstgrepp. Detta ska 
visserligen inte förknippas med en föreställning om musik som 
uttryck för upphovsmannens inre liv – det är en betydligt senare 
tanke.216 Affekt handlar fortfarande om att framställa ett objektivt 
sakinnehåll. Det uteslöt dock inte att kompositören använde sina 
egna personliga erfarenheter för att hitta fram till de effektivaste 
konstgreppen.

Exemplen på affectus doloris har Kircher hämtat från liknande 
källor som de som fick exemplifiera kärlekens affekt: motetter av 
Abbatini och Troiani, en madrigal av Gesualdo, en kanon till texten 
”Crucifixus” av Giuseppe Tritarico,217 samt det mest kända citatet av 
alla, nämligen hela slutkören från Carissimis latinska oratorium 
Jephte, ”Plorate filii Israel”. Kircher ger vissa tekniska förklaringar – 
han framhäver återigen vissa kadenser och intervall, och i samband 
med Jephte tonsättarens sätt att skickligt kombinera flera modi. 
Samtidigt återkommer flera gånger utrycket nescio quid, alltså 
ungefär ”jag vet inte hur”. Det förefaller alltså som om Kircher har 
haft svårt att finna bra förklaringar till hur musikens affektframställan 
fungerar rent tekniskt. Uttrycket kan dock tolkas i en vidare 
betydelse. Det förekommer i olika varianter inom konstteorin, från de 
tidiga humanisterna och framåt, och används då inte för att beskriva 
författarens egen oförmåga, utan snarare för att framhäva tanken att 
alla moment i konsten inte låter sig beskrivas i ett strikt kodifierat 
regelsystem.218

Kircher går vidare med affectus gaudiosi och affectus 
plangentium. Glädje skildras, inte helt oväntat, med snabba, rörliga 
rytmer, dur-modus och durtreklanger. Affectus plangentium, däremot, 
förefaller svårt att skilja från affectus doloris, vilket Kircher även 
påpekar: ”Plangentium affectus doloroso plerunque coniunctu sunt; 
differt tamen hic ab illo, quod dolorosus, intervallis asperis & duris & 
syncopatis; Planctus verò interruptis, mollibus, & subindè exoticis 
intervallis”.219 Affectus doloris framställs alltså enligt Kircher med 
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hjälp av hårda och  mjuka intervall och förhållningssynkoper, medan 
den klagande affekten, plangentium, framställs genom ”avbrutna, 
mjuka och exotiska intervall”. ”Avbrutna” torde syfta på de suckande 
figurer som återfinns åtminstone i det första citerade stycket, ett 
utdrag ur en motett av Troiani. Dylika avbrutna suckfigurer är dock 
också ett framträdande inslag i Carissimis ”Plorate”, som Kircher 
redan citerat som ett föredömligt exempel på framställningen av 
affectus doloris.

Efter detta exempel blir Kircher något mindre utförlig. För de 
återstående fyra affekterna (han räknar i själva verket upp fem: 
indignationis, admirationis, tripudij, desperationis, praesumtionis) ger 
han inga notexempel, utan hänvisar helt enkelt till de i vid Roms 
basilikor verksamma kompositörerna: Orazio Benevoli vid 
Peterskyrkan, Bonifazio Graziani vid Chiesa del Gesù, Francesco 
Foggia vid Lateranbasilikan, Stefano Fabri vid S. Luigi dei francesi 
och Carlo Cecchelli vid Maria Maggiore. Kircher nämner till sist ett 
exempel på framställningen av affectus furoris & indignationis, 
nämligen en tonsättning av psalmtexten ”Peccator videbit” av Gino 
Angelo Capponi, som dock inte citeras. Kircher framhåller även i 
detta fall just en speciell utformning av kadenser och intervaller, som 
ger satsen en kolerisk effekt: ”In quo vides clausularum intervalla 
nescio quid cholericum exprimere” – observera hur uttrycket nescio 
quid återigen dyker upp i citatet.

IV.
Av presentationen ovan hoppas jag att några viktiga iakttagelser har 
framgått.

Det första är Kirchers svårigheter med att presentera en 
enhetlig, tydlig och systematisk uppräkning av affekterna. Varje ny 
uppräkning i verket är olik den föregående. För en modern läsare är 
det kanske inte ägnat att förvåna: modernt språkbruk tillåter en stor 
mångfald av beteckningar och nyanser vid beskrivningen av vårt inre 
känsloliv. Känsla är dock inte detsamma som affekt. Kircher tycks 
söka en systematisk modell, men systematiseringsförsöken korsas 
hela tiden av den språkliga mångfald som redan då fanns till hands 
för att beskriva inre tillstånd och dispositioner.

Det andra är Kirchers svårigheter att tekniskt och konkret 
redogöra för hur musikalisk affektframställan kommer till stånd, alltså 
inte i fysisk, utan i satsteknisk mening. Hans försök att peka ut de 
affektframställande inslagen i den musikaliska satsen – oftast utifrån 
intervall och kadenser och i något fall modus – tydliggör inte på 
något särskilt övertygande sätt skillnaderna mellan de olika 
affekterna. Hans beskrivningar fastnar i relativt obestämda 
hänvisningar till ”exotiska” eller ”hårda” intervall, vilka på ett sätt som 
han inte kan redogöra för (”nescio quid”) frambringar den aktuella 
affekten. De tekniska element han lyfter fram förefaller i sin tur inte 
ligga långt ifrån den diskussion om intervaller och affekt som man 
kan finna i den fjärde boken av Gioseffo Zarlinos Institutione, 
publicerad redan 1558. Zarlino diskuterar där bland annat några 
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madrigaler av sin lärare Adrian Willaert, komponerade under 1550-
talet.220 Man måste här fråga sig i vilken utsträckning Kirchers 
beskrivningar verkligen bottnar i egna lyssnarupplevelser och i vilken 
utsträckning han mer mekaniskt faller tillbaka på en musikteoretisk 
tradition.

Det kunde här ligga nära till hands att skylla på Kirchers 
begränsade professionella sakkunskap när det gällde praktisk musik. 
Samtidigt har vi sett att han under arbetets gång inhämtade råd från 
ledande kompositörer i Rom, framför allt Abbatini, men även 
Carissimi. Betecknande för Kirchers svårigheter är också hans 
ambitiösa försök att frambringa ett empiriskt underlag för tolkningen 
och förståelsen av musikalisk affektrepresentation: hans 
beställningar av representativa verk från ”världens ledande musiker”. 
Svaren dröjde för länge för att Kircher skulle hinna presentera dem i 
Musurgia och den utlovade uppföljaren med exemplen uteblev 
likaså. Här kan vi blott spekulera, men det mest troliga förefaller vara 
att Kircher inte fick in några svar därför att musikerna i fråga inte var 
särskilt villiga att bidra. Kanske därför att de inte ville sätta sin 
reputation på spel med ett sådant företag, kanske för att de inte ville 
avslöja yrkeshemligheter, kanske för att de helt enkelt inte ansåg 
uppgiften möjlig att lösa.

I detta sammanhang kan man också dra in ett mer 
övergripande, socialt eller socialhistoriskt perspektiv, som antytts av 
Werner Braun: att diskussionen om musikens affekter till stor del var 
ett sätt för icke musikkunniga att kunna tala om musik, utan att 
behöva gå in på tekniska detaljer.221 Alltså ett umgängessätt för 
lekmän, som var bildade i retorik, men inte i musikens 
hantverkshemligheter – medan däremot musiker och kompositörer 
inte gärna yttrade sig i frågan och kanske inte heller lyssnade på eller 
samtalade om musik i sådana termer.

I samma perspektiv kan man se Kirchers sätt att relativisera 
musikens affektinnehåll i relation till reception och 
framförandesammanhang. Affektverkan, betonar Kircher, beror inte 
bara av kompositionens utformning, utan också av andra, yttre 
faktorer, exempelvis individens temperament. Melankolikern reagerar 
exempelvis annorlunda än kolerikern på samma musik. Olika 
folkslag, påpekar Kircher vidare, reagerar också olika på samma 
stimuli: det har att göra med de olika klimat där de vistas. En av 
Kirchers idéer med beställningen av affektmusik var också att kunna 
jämföra hur affekterna framställdes och uppfattades i olika länder. 
Viktigt för musikens verkan är dessutom i hög grad framförandet – 
man måste framför allt ha goda sångare – liksom även lokalens 
storlek och tidpunkten på dagen.

Vad Kircher själv tycks ha insett under arbetets gång var att 
föreställningen om musikens möjligheter att framställa precisa 
affekter var överskattad. Musik kan inte med någon ingenjörsmässig 
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precision framställa och framkalla exakta affekter, så som det 
beskrivs i vissa under denna tid ofta refererade antika källor. Detta 
var samtidens ledande musiker sannolikt väl medvetna om. Vissa 
konventioner för att framställa en mer konkret affekt fanns förvisso: 
exempelvis imitationer av suckar som framställer en klagande eller 
gråtande affekt. I övrigt handlade musikalisk affektframställan till stor 
del om enkel musikalisk spänningsverkan: snabbare/långsammare, 
lägre/högre, starkare/svagare, mer eller mindre dissonant – intensio 
och remissio, mer eller mindre rörelse, i musiken och analogt i 
kroppsvätskorna. En dylik polaritet mellan spänning och avspänning 
innebar emellertid att exalterad glädje, vrede och krigisk attityd 
kunde skildras på tämligen likartade sätt. På motsvarande vis kom 
innerlig längtan och smärsamt svårmod att framställas ungefär 
likadant. Den mer precisa innebörden kom fram av sammanhanget, 
inte minst den tonsatta texten. Det handlar då snarare om att vissa 
musikaliska stilar och topoi passar för vissa texter och sammanhang, 
men att hela innebörden kommer fram först i samverkan, eller 
snarare sammansmältningen mellan text och musik. Musiken varken 
kunde eller behövde uttrycka mening och känsla med samma 
precision som texten – det räckte att den uppfyllde decorum, alltså 
passade ihop med den text eller den situation den skulle framställa. 
Men, och det måste betonas, musica pathetica kunde fortfarande 
uppfylla det mål Kircher formulerade: ”att röra de olika affekterna i 
enlighet med det valda och föreliggande ämnet”. Det var dock något 
som skedde genom en komplex samverkan mellan musik, text, 
framförande och recipienter.
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Inför evigheten
Själens uttryck i familjekontexter och i porträtt av döda barn

Karin Sidén

Kan behärskning och avsaknad av retoriskt gestaltade känslor vara 
ett uttryck för själen och själens rörelser? Förmedlar en bildvärld som 
1600-talets, fylld med teatrala och repetitiva skildringar av 
exempelvis sorg och vrede, även ett själens uttryck präglat av 
känsloutspelens motsats: en stram, allvarligt gestaltad visshet om 
livets existentiella förutsättningar? 

Vid mötet med 1600-talets porträttkonst, och alla de människor 
som där skildras med allvarlig, sluten apparition, utmålas ofta just en 
sådan bild- och idévärld. Med blickar som talar direkt till 
betraktarens känsloliv och intellekt, genom uppmaningar formulerade 
som påskrifter i anslutning till de avbildade, i tillförda attribut och 
med bildernas strukturer och betraktarperspektiv, gestaltas i många 
porträtt, som i de av familjer och avlidna barn, ett av religiositet och 
stoicism färgat uttryck för människans själ. Om detta ska denna 
artikel handla.  

Bildrum och betraktarperspektiv 
Att betrakta bilder av avlidna barn på dödsbädden är som att med 
försiktighet och stillhet träda in i ett sorgehus.222 De avlidna skildras 
på dödsbädden och har slutit sina ögon för gott, medan betraktaren 
får bese döden och den döda om och om igen, som i en 
sorgebearbetning. En privat värld blir offentlig genom visualiseringen, 
men bristen på ögonkontakt med de avbildade och bildrummens 
utformning förstärker upplevelsen av att motiven även avspeglar en 
ursprunglig privat funktion. Porträtt av avlidna barn på dödsbädden, 
och de som skildrar de små som till synes levande men med tillförd 
förgängelsesymbolik och blek karnation, beställdes vanligtvis av 
barnens föräldrar eller av någon annan nära anhörig för att hänga 
något avskilt i ett angalleri, i ett kyrkorum eller i en bönekammare.223 
Ett porträtt av ett avlidet barn är förvisso en för alltid frusen 
minnesbild av den bortgångne som väcker betraktarens empati, men 
också insikten om livets obeständighet för oss alla. Att det rör sig om 
ett avlidet barn förstärker den känslan.

Denna dubbla innebörd gestaltas explicit i den mångbottnade, 
gränsöverskridande ikonografi med vilken en avliden gosse skildras i 
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222 Porträtt av döda barn tillkomna i Sverige under 1600-talet behandlas utförligt i 
kap. V ”Porträtt av döda barn – minnesbilder och sorgeuttryck”  i min avhandling 
Den ideala barndomen. Studier i det stormaktstida barnporträttets ikonografi och 
funktion (diss. Uppsala), Stockholm 2001, s. 209-262.  För internationella 
jämförelser, se Naar het lijk. Het Nederlandse doodsportret 1500-heden, (utst.kat.) 
Haarlem 1998 samt Anton Pigler, ”Portraying the Dead”, Academica Scientarum 
Hungaricae, IV, Nos. 1-2, Budapest 1957.
223 Sidén 2001, s. 212 samt Pigler 1957, s. 22f.



ett 1600-talsporträtt av okänd holländsk eller flamländsk konstnär 
(Bild 1).224 Med ena handen lutad mot kinden i en vedertagen 
tankepose, och med en fjärrskådande blick, gestaltas pojken som 
halvliggande, lutad mot ett kranium. Ovanför honom svävar en putto 
med segerns lagerkrans, som en påminnelse om att döden är 
förutsättningen för evigt liv. Målningens vanitasikonografi kan 
härledas tillbaka till sent 1500-tal och verk i grafisk form av Hendrick 
Goltzius inom den så kallade Haarlemskolan.225 Men i 
rumsgestaltningen i det till Nationalmuseum nyligen förvärvade 
porträttet informeras betraktaren även om att en specifik gosse just 
gått bort. Om detta vittnar de uppfästa draperierna av sammet, 
kolonnpostamenten som skymtar i bakgrunden samt ett rutat golv, 
något som sammantaget berättar om en privat sfär och den avlidnes 
härkomst från en högreståndsmiljö. Rumsgestaltningen återkommer i 
modifierad form i många andra porträtt av avlidna barn, däribland i 
de tillkomna i Holland och Flandern men också i Sverige. 
Karakteristisk är även den sparsmakade färghållningen, som här med 
en röd nyans i draperierna som återkommer i kuddarna invid barnet, 
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224 Målningen inköptes till Nationalmuseum på Stockholms Auktionsverk, Stora 
Kvalitén 30 November-2 December 2005, no. 2430. Målningens tidigare attribution 
till Jacob van Oost II har diskuterats med Fred G. Meijer och Rudolf E.O. Ekkart på 
RKD, som båda bedömer den som felaktig. Målningen tillskrivs nu en okänd 
flamländsk eller holländsk 1600-talskonstnär på ikonografiska och stilistiska 
grunder. Porträttypen var vanligt förekommande såväl i Holland som Flandern under 
1600-talet och utfördes där av såväl välkända som idag okända konstnärer. För en 
längre beskrivning av porträttets ikonografi, attribution etc se Karin Sidén, ”Portrait 
of a dead boy with vanitas symbols by an unknown 17th century Flemish or Dutch 
Painter”, Nationalmusei Art Bulletin 2005, Stockholm 2006.
225 För denna ikonografiska tradition, se H.W. Janson, ”The Putto with the Death 
Head”, Art Bulletin, vol. XIX, 1937.

Bild 1. Okänd holländsk 
eller flamländsk 
konstnär, 1600-talet. 
Porträtt av en död gosse 
med vanitassymbolik, 
olja på duk, 62,5 x 86,5 
cm. NM 7028. 
Nationalmuseum, 
Stockholm. Foto Eric 
Cornelius, 
Nationalmuseum.



en färg som kontrasterar mot bildens guldinslag och ett rutat golv - 
något som bidrar till en koncentration av verkets innebörd och 
uttryck. Ett motsvarande porträtt med svensk proveniens hör till 
Nordiska museet och dateras till 1660-talet (Bild 2).  

Som en sörjande anhörig vid den bortgångnes dödsbädd får 
man som betraktare möta bilden av en avliden högreståndsflicka i 
denna målning.226 Ett delvis uppfäst draperi blottar barnet på 
dödsbädden och ansiktet med dess rofyllda ansiktsdrag är något 
vänt mot betraktaren, medan ena handen vilar avslappnat mot de 
vita lakanen. På dödsbädden och invid barnets svepta kropp ligger 
blommor utplacerade. Några kvistar med spröda blommor och ett 
antal rosor refererar till kristna dygder men leder även associationen 
till omsorg och till tidens begravningsseder.227 På barnets bröst finns 
en krans av rosa rosor inom vilken en pelikan sårandes sitt eget bröst 
och omgiven av sina ungar skildras. Motivet återgår på en kristen 
ikonografi och syftar på Kristi offerdöd, men också på barnets 
frälsning genom Kristus och uppståndelsen till evigt liv. Den 
kommunikativa akten mellan bild och betraktare, där det själsliga 
uttrycket förmedlas bland annat av inplacerade föremål som 
doftande blommor och skyddande draperier, utmärker även epitafiet 
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226 Sidén 2001, s. 222.  I Nordiska museets samlingar  finns ett flertal porträtt av 
döda barn, däribland ett antal dödsbäddsbilder.
227 För begravingsritualer under 1500- och 1600-talen, se T.F. Troels-Lund, Att dö i 
Norden. Föreställningar om livets slut på 1500-talet, Stockholm 1984, Nils Arvid 
Bringéus, Livets högtider, Stockholm 1987 samt Louise Hagberg, När döden gästar. 
Svenska folkseder och svensk folktro i samband med död och begravning, 
Stockholm 1937. För en internationell jämförelse, se Nigel Llewellyn, The Art of 
Death. Visual Culture in the English Death Ritual c. 1500-c.1800, London 1991 samt 
för porträtt av döda tillkomna i Sverige, sedda i relation till tidens begravningsseder 
och synen på döden, se Sidén 2001, s. 209 ff, s. .

Bild 2. Okänd konstnär, 
okänt avlidet barn, ca 
1660, olja på duk, 
Nordiska museet Inv.nr. 
93139. Foto Nordiska 
museets bildarkiv.



över den lilla flickan Gulovia Olai från 1637 i Revsunds kyrka i 
Jämtland (Bild 3).

Som i en alkov ligger Gulovia Olai med slutna ögon och 
utslaget hår på sin dödsbädd. I sina bleka händer håller hon en skir 
bukett av ängsblommor.228 Hon förevisas för betraktaren, vilket 
understryks av draperiets inplacering, medan påskriften på den enkla 
träramen sakligt uppger flickans namn och ålder samt orsaken till 
hennes dödsfall: Aqvis Perit Olai (vattnet tog Gulovia Olai) 29 julij 
1637 vid en ålder av två och ett halvt år. Rofylldheten i flickans 
anletsdrag och bildrummets gestaltning förskjuter känslodramatiken 
till betraktaren, i en kommunikativ akt där sorgens och dödens 
dubbla ansikten förs fram. Ett språkligt meddelande förstärker den 
vissheten: ”Men dersom  Den Retfärdige end dör fortilige saa Er 
hand dog i Rolighet Sap 4”.

Enligt tidens krav på decorum framställs prästdottern Gulovia 
Olai i bild och ord på ett mer anspråkslöst sätt än adelsgossen 
Hannibal Gustav Wrangel på dödsbädden i ett porträtt i samlingarna 
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228 I Revsunds kyrka i Jämtland finns ett antal porträtt signerade TS, däribland ett av 
kyrkoherden Canutus Petri från 1635, hans hustru Sigrid, sonen Peder Knutsson och 
det av den sistnämndes fosterdotter Gulovia Olai från 1637. Epiatfiet över Gulovia 
Olai tillkom efter en drunkningsolycka, då den avbildade dog i en ålder av 2 $ år. För 
en utförlig analys, se Sidén s. 218 f. 

Bild 3. Okänd konstnär 
(TS som 
monogramsignatur), 
Epitafium över Gulovia 
Olai (d. 1637), 1637, 
Revsunds kyrka, 
Jämtland. Foto 
Jämtlands läns museum 
Minnesbank, Östersund.



på Skokloster (Bild 
4).229 Den sistnämnda 
skildringen utmärks 
även av ett annat, 
uppvikt perspektiv, en 
än mer koncentrerad 
färghållning och av en 
lång tillförd påskrift, 
som påverkar 
upplevelsen och 
tolkningen av verket. 
Carl Gustaf Wrangels 
förstfödde son med det 
förpliktigande namnet 
Hannibal gick bort i 
Lüneburg 1643 och han 

avporträtterades sannolikt av en tysk konstnär i samma stad någon 
gång före begravningen i familjegraven i Skoklosters kyrka, dit liket 
anlände först vid årsskiftet 1645/46.230 

Hannibal Gustav skildras med bleka kinder, iklädd en vit 
klädnad med spetsar liggande på en spetsprydd dödsbädd. På 
huvudet bär han en krans med blommor samt i de knäppta händerna 
en konstgjord röd blomma. De rytmiskt utplacerade grenarna av 
cypress- eller grankvistar syftar på sorg men även på evigt liv och de 
bildar på pojkens bröst ett fromhetens tecken, ett kors. Den närmast 
skulpturala framställningen av den avlidne, med referenser till tidens 
gravmonument, förenas med en lång påskrift som samverkar med 
bildens tematik. Texten lyder i översättning:

Här ligger Hannibal. Inte den berömde Hannibal, sonen till 
Hamilcar, utan Hannibal Gustav Wrangel, en älskligt barn och 
född av ädla och lysande föräldrar. Fadern är Carl Gustav 
Wrangel, den store generalen för svenska armén, modern Anna 
Margareta, av den ädla familjen Hauwitzen. Den berömde 
Hannibal från Carthago gick under med sin armé. Denne gick 
inte under, utan lever i den heliga och odelbara Treenighetens 
åsyn tillsammans med den himmelska härskaran. Den andre 
var segrare, men besegrades till slut och dog på ett ömkligt 
sätt. Men denne segrar över döden och triumferar på det mest 
ärorika sätt. När han hade levt ett år och 16  veckor utandades 
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229 Hannibal Gustav Wrangel var ett av 11 barn till Carl Gustaf Wrangel och Anna 
Margareta Wrangel f. Von Haugwitz och han föddes i Sarstedt några mil utanför 
Hannover under familjens vistelse där. Flera av Carl Gustaf Wrangels barn dog i 
späd ålder, däribland Hannibal Gustav som endast ett och ett halvt år gammal avled 
i en doktor Johannes Elers  hus i Lúneburg, där porträttet av honom torde ha 
tillkommit av en där verksam konstnär. För vidare information om ätten Wrangel, se 
Arne Losman, Carl Gustaf Wrangel och Europa. Studier i kulturförbindelser kring en 
1600-tals magnat, Lychnos-bibliotek 33 (Diss.), Stockholm 1980. För porträttet av 
Hannibal Gustav Wrangel, se Sidén 2001, s. 215-218.   
230 Losman 1980, s. 26.

Bild 4. Okänd tysk 
konstnär, Hannibal 
Gustav Wrangel 
(1641-43) på 
dödsbädden, ca 
1643-45, olja på duk, 78 
x 92 cm, Skoklosters 
slott inv.nr. 11690. Foto 
Samuel Uhrdin, LSH, 
Skokloster.



han stilla sin sista suck, liksom om han somnade in, och han 
bars av änglar till himlen för att där leva i evighet, den 8 januari 
omkring 10 på kvällen år 1643, i det hus som tillhör Johannes 
Eler, Doktor hos Kejserlige Pfalzgreven, i Lüneburg.231      

 
Texten är förankrad i tidens exemplumpedagogik och påminner i sin 
uppläggning om tidens likpredikningar.232 Här betonas pojkens 
ärorika härkomst, levnadslopp och dygder, förhoppningarna inför 
framtiden, tron på livet efter detta, dödsorsaken och en exakt 
angivelse för själva dödsögonblicket. Med ett jämförande exemplum 
anspelande på den avlidnes namn, den kartagiske härföraren 
Hannibal, betonas pojkens speciella ställning och särart: han var en 
segrare av ädel börd inlemmad i Guds eviga rike. 

Den återhållsamma sorgen 
Ett antal år före Hannibal Gustav Wrangels bortgång avled den två 
och ett halvt år gamla Margareta Prytz, dotter till kyrkoherden 
Andreas Prytz i Göteborg. Vid flickans bortgång den 30 januari 1639 
författade Henrici Soterus, Rector Scholae, en likpredikan som 
trycktes i Linköping samma år.233 Med en anpassning till den 
avlidnas späda ålder inleds predikan med en hänvisning till Davids 
psalm och liknelsen mellan den sorg föräldrarna känt vid förlusten av 
sitt barn med Davids sorg inför sonen Absalons död. Vetskapen om 
föräldrarnas svåra situation vid ett barns bortgång, under en tid då 
fyra av tio barn gick bort i späd ålder, formuleras på följande sätt:

När itt kärt barn bort döör/ så gör thet föräldrarna sådan piina 
och weh/lijka som en lem wore affhuggen ifrån theras krop. 
Och thet är ingen under/ ty Gudh hafwer en sådan Naturligh 
kärleek inplantat uthi Föräldrarna emoot Barnen/ så at the icke 
kunna them förgäta/ ei heller uthan stoor hiertans sorgh ifrån 
them skilias/ ty Barnen komma ifrån hiertat/ och gåå åter till 
hiertat igen.234

Författaren riktar därefter en direkt förmaning till föräldrarna att detta 
till trots inte hänge sig alltför mycket åt sin sorg, för att ”Christne 
föräldrar icke så mycket efterfölia sina naturlighe affecter emoot sina 
barn/ uthan påminna sigh sin Christendom och Gudz budh/ at the 
icke sörgia som hedningar/ som intet hopp hafwa om thet 
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231 Den latinska påskriften har översatts av Prof. Hans Helander, Uppsala universitet.
232 För stormaktstidens likpredikningar och särskilt de över barn, se Stenberg, 
Döden dikterar. En studie av likpredikningar & gravtal under 1600- och 1700-talet 
(Diss.), Stockholm 1998, s. 132 f.  I min avhandling är jämförelsen mellan porträtt av 
döda och likpredikningarnas uppläggning en viktig och tidigare ej prövad 
analysmodell.
233 M. Henrici Soterus, En christeligh lijkpredikan öfver jungfru Margareta Prytz, 
Linköping 1639 (opaginerad). Predikan lästes upp under begravningen i Gustavi 
kyrka i Göteborg.   
234 Ibid.



tillkommande lyfvet”.235 
Därefter ges ett trösterikt löfte 
om att detta arma jordeliv ska 
efterföljas av ett mycket bättre 
”uthi en Ewigh glori och 
herligheet”.236 I den del av 
likpredikan kallad Personalia 
och där flickans härkomst, 
korta liv, dygder, sjukdom och 
död närmare beskrivs finns ett 
locus som är specifikt för barn 
och som handlar om 
förhoppningarna inför 
framtiden. Den fromhet, 
läraktighet och lydnad 
gentemot föräldrarna som 
beskrivs där, gav löfte om ett 
kommande vuxenliv värdigt en 
flicka från en prästfamilj. Men 
beskrivningen av Margareta 
Prytz dygderika levnad gav 
även ett trösterikt löfte om ett 
värdigt liv efter detta.  
     Flera av de inslag som 
ingår i den personalia som 
skrevs över Margareta Prytz, 
återfinns i andra 

likpredikningar skrivna över 
barn, såsom förhoppningarna inför framtiden liksom dygder som 
läraktighet, lydnad och gudsfruktan.237 Göran Stenberg har visat att 
ungefär en tolftedel av 1600-talets likpredikningar författades över 
avlidna barn.238 Som en visuell parallell till dessa likpredikningar 
skrivna över barn kan man betrakta det epitafium som 1584 sattes 
upp i Räpplinge kyrka över Knut Christoffersen (Bild 5).239 Pojken 
som endast var tretton dagar gammal vid sin bortgång skildras i 
bildrummet med en bedjande pose. En ängel leder honom framåt 
och visar på himmelriket i målningens övre del. Pojkens bedjande 
pose är riktad mot den korsfäste Kristus och syftar på gudstron och 
gudsfruktan som en förutsättning för att nå det himmelska 
Jerusalem, som skymtar som en hägring i målningens bakgrund. En 
symbol för förgängligheten har inplacerats i bilden genom motivet av 
barnet som vilar sig mot en dödskalle intill ett timglas, vars sand har 
runnit ned i den nedre kammaren. Som en påminnelse om Knut 
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236 Ibid.
237 Sidén 2001, s. 223 ff.
238 Stenberg 1998, s. 132 f.
239 Detta epitafium behandlas utförligt i Peter Gillgren, Gåva och själ. Epitafiemåleriet 
under stormaktstiden, Ars Suetica 17, Uppsala 1995, s. 88 f.  

Bild 5. Okänd konstnär, 
Epitafium uppsatt över 
Knut Christoffersen, 
1584, Räpplinge kyrka, 
Öland. Foto ATA.



Christoffersens, men också allas vår, förgänglighet finns också ett 
språkband i bilden med texten: Hodie Michi Cras Tib(i) (Idag mig, i 
morgon dig). Från den enskilde pojkens död förskjuts bildens 
betydelse härmed till att även inbegripa de efterlevande och 
betraktaren av bilden. I en överskrift på det rikt utsirade ramverket 
står även skrivet: ”Döden bortrycker dem, som glädja sig mitt i sin 
ungdoms blomning och dödar de oskyldiga barnen inför föräldrarnas 
åsyn”. 

En liknande insikt förmedlade även Soterus i sin likpredikan 
över Margareta Prytz. På epitafiet, i dödsbilden över Hannibal Gustav 
Wrangel liksom i barns likpredikningar ingår även härkomsten 
(Familia) som ett viktigt inslag, här i form av föräldrarnas båda 
adelsvapen, barnets levnadslopp (Vita) liksom dödsorsaken (Obitus): 
Anno D 1584. 21 martij. 13 dager. 3 apri(l) Föddes, Döptes, Leffde 
och i gudhi Affsompnade hastelig: The Eddele Knuth Christophersen, 
hans seel gudh beffare: (ewinnerlig?)”.

En bild som den av Knut Christoffersen hugfäster minnet av 
den avlidne samtidigt som den upplyser betraktaren om att endast 
den gudfruktige via döden kan finna vägen till den himmelska 
staden. Det trösterika löftet gäller, enligt epitafiet, för den avbildade 
avlidne men också för de efterlevande.         

Så länge jag lever hoppas jag
År 1659 tillkom Johan Aureller d.ä.:s familjeporträtt föreställande 
bruksförvaltaren Henrik Marhein med familj (Bild 6 a + b).240 
Porträttet som än idag finns i efterlevande släktingars ägo, skildrar 
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240 För ytterligare information om porträttet, dess upphovsman och tillblivelse, se 
Karl Erik Steneberg, Kristinatidens måleri, Malmö 1955, s. 53, pl. 23-25, samt 
Ansikte mot ansikte. Porträtt från fem sekel, Nationalmusei utst.kat. 626, 2001, 
kat.nr. 137, s. 63.

Bild 6 a + b. Johan 
Aureller d.ä., 
Bruksförvaltaren Henrik 
Marhein 81618-67) med 
söner samt Margareta 
Gammal med döttrar, 
1659, olja på duk, 200 x 
135 cm (vardera). Privat 
ägo. Foto Erik Cornelius, 
Nationalmuseum.



som pendanger Henrik Marhein med söner till höger, och hans hustru 
Margareta Gammal med döttrar till vänster. I verket förmedlas ett 
tydligt genusperspektiv, där pojkarna i klädsel, poser och uttryck 
efterliknar fadern och döttrarna på motsvarande sätt sin mor. En 
jämförelse kan här göras med den samtida uppfostringslitteraturen 
riktad särskilt till pojkar respektive flickor, till den så kallade 
Hustavlan med dess tydliga patriarkala familjestruktur och till tidens 
likpredikningar.

Framställningen utmärks även av ett allvar och av behärskning 
genom sin tydliga uppdelning av de avbildade i en stram 
komposition med korresponderande draperier och 
landskapsutblickar, och med en återhållsam gestik och en allvarlig 
uppsyn hos de avbildade. I verket möts levande och döda: i två 
öppna kistor i målningarnas bakgrunder skildras två redan avlidna 
barn, medan rumsgestaltningen öppnar sig utåt mot en evighet sedd 
genom två fönsteröppningar. 

Familjeframställningen som ursprungligen kan ha varit en 
samlad enhet påminner om samtida epitafiemåleri. I porträttet, 
liksom i epitafierna, skildras de avbildade med referenser till en 
kristen livssyn med flera korresponderande tillförda påskrifter. En 
liten flicka i förgrunden håller i ett krucifix, modern bär i sin hand en 
andaktsbok och en frukt, det sistnämnda eventuellt symboliserande 
havandeskap, och sönernas gestik med handen mot hjärtat syftar på 
uppriktighet. Vid fadern står påskriften Depictus 1659 samt 
sentensen ”Dum spiro spero”(Så länge jag lever hoppas jag). 

Målningarna tillkom i samband med att familjen tvingades flytta 
från Gävle till Stockholm, efter att under en rådande depression ha 
förlorat all sin förmögenhet 1656.241 Angivelsen om hoppet som 
vägledande i livet gäller enligt verket oavsett livets sorger och 
vedermödor. Djupet och allvaret hos de avbildade förmedlat bland 
annat i de blickar som riktas mot betraktaren, förstärker upplevelsen 
av utsagans sanningsenlighet. Därmed blir upplevelsen även den att 
familjen i sin helhet och dess skilda medlemmar framställs som 
exempla för sin härkomst, sin sociala ställning, sin ålder och sitt kön 
där fromheten, tillförsikten och den själsliga behärskningen i livets 
alla skeden var vägledande.     

Ske Din vilja
I ett brev daterat den 14 oktober 1685 skriver Catharina Wallenstedt 
till sin dotter Greta om den landssorg som då återigen drabbat 
Sverige:

Nu äre vi återigen så olycklig att förliden måndags efter 10 är 
vår lille prins Fredrik död bliven i konungens hus och allestädes 
däröver stor sorg och klagan, att vi innan 7 månar har mist 3 
konungesöner. Nu Gud vill råda. Min man har i går vari uppe 
hos konungen och beklaga sorgen, som har vari stor hos 
honom. Denna prins sättes i tysthet i kyrkan utan några 
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241 Steneberg 1955, s. 53.



ceremonier. Huru länge 
de ringer här för honom 
vet jag än inte att skriva 
men som jag i aftons 
hörde av min man att 
inga brev skrives ut, på 
andra orter ringa 
däröver…242

Prins Fredrik var den 
tredje sonen till Karl XI 
och Ulrika Eleonora 
d.ä.som gick bort i späd 
ålder. Med anledning av 
prinsarna Ulriks, 
Gustavs, Fredriks och 
något senare Karl 
Gustavs bortgång, 
författades ett stort antal 
begravningsdikter, 
målningar tillkom, 
ceremonier anordnades, 
rikt dekorerade likkistor 
och castrum doloris 
ritade av Tessin d.y. 

uppfördes, klockringningar hördes på olika orter och nyskriven 
musik komponerades.243 Begravningsdikternas metaforer och 
målningarnas symbolik korresponderar och lyfter fram skilda uttryck 
för sorg, förgänglighet och död, men även för tron på ett segerrikt liv 
efter detta och på tronföljdens försäkran genom prins Karl och 
prinsessorna Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora d.y. I flera verk av 
David Klöcker Ehrenstrahl skildras barnens mor tillsammans med 
sina såväl döda som levande barn. 

Liksom i Soterus tidigare omnämnda likpredikan över den lilla 
prästdottern Margareta Prytz framskymtar bilden av en stor sorg hos 
den drabbade modern, men också uppmaningen om 
känslobehärskning och tilltro. I en målning av Ehrenstrahl sitter Ulrika 
Eleonora d.ä. djupt försjunken i tankar med sammanbitna drag och 
inåtvänd blick, medan hennes fyra avlidna söner svävar som änglar 
tätt tillsammans i ett ”himmelsrum” med fladdrande skynken och 
skyddande, mjuka moln (Bild 7).244 Ett av barnen tycks som av 
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242 Catharina Wallenstedt, Allrakäresta. Catharina Wallenstedts brev 1672-1918., 
Kommenterade och i urval av Christina Wijkmark, Stockholm 1995, s. 364 f. 
243 Sorgemanifestationerna i samband med de karolinska prinsarnas dödsfall har 
ingående belysts i bl.a. Allan Ellenius, Karolinska bildidéer, 1966, s. 115-137, K. 
Sidén, ” Stanna och lääs Dödelige Wandringzmann. En betraktelser över 
sorgemanifestationerna kring prinsarna Ulrik, Gustav, Fredrik och Karl Gustav”, 
Ulrika Eleonora d.ä. Drottning i fiendeland, Nationalmusei utst.kat., 1995 samt Sidén 
2001, s. 229 ff. 
244 Sidén 2001, s. 249 f.

Bild 7. David Klöcker 
Ehrenstrahl, Drottning 
Ulrika Eleonora d.ä. med 
fyra av sina avlidna barn, 
1687, olja på duk, 147 x 
123 cm. Gripsholm, Grh 
1407. SPA.



längtan dras nedåt mot sin mor, men hålls kvar av en av sina bröder 
som ömt fattar hans hand. Med ena handen öppen, förklarande, och 
den andra riktad mot ett papper på ett bord, lutad mot en uppslagen 
andaktsbok, leder Ulrika Eleonora d.ä. betraktarens blickar mot ett 
nedtecknat meddelande: ”Dein Wille Geschehe” (Ske Din vilja). 
Härmed får bildens själsliga uttryck sin egentliga förklaring.

I skriften ”Die vornehmste Schildereyn” från 1694 beskriver 
Ehrenstrahl bland annat sin syn på porträtt av döda.245 Han uttrycker 
där behovet av att skildra de avlidna på ett så angenämt sätt, så att 
porträtten skulle kunna placeras i alla slags miljöer. Med 
formuleringen antyder hovmålaren att porträtt av döda vanligtvis 
placerades i för dem anpassade miljöer. I ett efterhandsperspektiv 
kan man även utläsa att Ehrenstrahl, som själv utförde porträtt i 
enlighet med en rik mångfald av internationella trender, säkert 
ifrågasatte en äldre tradition från Vasarenässansen med porträtt och 
dödsbäddsbilder där religiösa och stoiska ideal var i fokus. De 
sistnämnda förekom frekvent under 1600-talets första hälft, men 
försvann därefter i bruk efter 1660-talet för att långt senare, under 
1800-talet, åter tas upp igen.246 

Den fram till omkring 1650 kvarlevande porträtttraditionen från 
Vasarenässansen, var istället föremål för närmast en nostalgisk vurm 
hos den lärde Daniel Wallenius i hans bok ”De emblematis” från 
1685.247 I sin skrift behandlar Wallenius i huvudsak emblematikens 
innebörd och historia, men i en passage framför han även sin 
polemiska, avståndstagande syn på sin samtids porträttkonst. Enligt 
Wallenius utmärktes 1680-talets porträtt (man får förmoda att han 
avsåg porträtt av Ehrenstrahl, Mijtens d.ä. m.fl.) av ett oacceptabelt 
brott mot decorum, när till exempel en adelsman kunde 
avporträtteras som en kunglighet i poser och gestik. Inte förvånande 
förordar Wallenius en återgång till en äldre tradition med porträtt 
utförda med ett allvarligt uttryck och en tydlig symbolik. Hans 
uttalande är intressant på många sätt; bland annat så klargör det en 
uppfattning om porträttkonstens stilutveckling i Sverige på 1600-talet 
men också en syn på porträttkonstens funktion och reception. Att 
Wallenius ansåg att olika synsätt på människan uttrycks i porträtten, 
något som mer implicit formuleras i många andra uttalanden från 
tiden, förtydligar porträttens kommunikativa, didaktiska funktion i sin 
egen samtid.

Till de få uttalanden som direkt berättar om en ursprunglig 
intention hör Ehrenstrahls ovan nämnda skrift, där tematiken 
ingående beskrivs i exempelvis flera av de verk hovmålaren utförde 
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245 David Klöcker Ehrenstrahl, Die vornehmste Schildereyen / welche In denen 
Pallästen des Königsreiches Schweden zu sehen sind…, Stockholm 1694, s. 21. 
246 För 1800-talets porträttbruk och dödsbäddsbildernas förhållande till en äldre 
tradition, se Solfrid Söderlind, Porträttbruk i Sverige. En funktions- och 
interaktionsstudie (Diss. Linköping), Stockholm 1993. 
247 Daniel Wallenius, De emblematis, Uppsala 1685. Wallenius skrift är belyst i Allan 
Ellenius, De art pingendi. Latin Art literature in seventeenth-century Sweden and its 
international background (Diss.), Uppsala 1960, p. 272 ff & p. 295.



med anledning av de 
karolinska prinsarnas 
alltför tidiga död på 
1680-talet. Med tydliga 
referenser till en kristen 
ikonografi och en 
teokratisk syn på 
kungamakten; med 
slagkraftiga symboler 
som timglas och 
evighetens cirklar förs 
betraktaren in i en 
retorisk idealvärld med 
återkommande 
värderingar om 
exempelvis livet och 
döden, om 
kungamaktens 
ställning och om 
själens uttryck. Ett 
exempel utgör den 
allegoriska 
framställning som 
tillkom med anledning 
av prins Ulriks 
bortgång 1685 (Bild 8). 

Att Ehrenstrahl tagit intryck från en katolsk bildvärld i den 
dramatiserade skildringen, framgår av målningens komposition, 
rörelse och färghållning. I målningen halvligger den bleka prins Ulrik 
på en kudde, omgiven av ett flertal barnänglar. En av dessa, en 
sammanbiten och mörkhårig ängel, har nedlagt ett timglas, Dödens 
lie och livets kedja vid prinsens sida. Han sägs av Ehrenstrahl 
symbolisera Tiden. En ängel som håller i en krans av stjärnor 
gestaltar enligt konstnären Evigheten. Ytterligare en ängel håller 
prinsen i ena handen för att föra honom upp mot Evighetens 
stjärnkrans. En annan ängel överräcker prinsen en palmkvist, ett 
återkommande motiv för fred, seger och hyllning. Boken i 
målningens bakgrund sägs symbolisera prinsens korta 
levnadshistoria och förmedlar fåordigt prinsens levnadsdata: ”Ulricus 
Princeps Huer. Suec. Natus Anno 1684 d. 22 Julii Denatus Anno 
1685 d. 29 Maji”. 

I den starkt symbolladdade skildringen finns även en direkt 
anspelning på prinsens svåra sjukdom före dödsfallet: det guldkors 
som av smärta och utmattning fallit ur prins Uriks ena hand (Und 
weilen dieser Printz eine Schmerz hafte Krancktheit und ein Schwere 
Absterben hatt/ Siehet man hieben ein kleines Güldenes Kreuz aus 
seiner linckten Hand fallen.”).

Som intressanta jämförelser med Ehrenstrahls skildringar av de 
döda prinsarna kan man betrakta flera av de begravningsdikter som 
författades av Erik Lindschiöld, Micael Renner med flera skalder och 
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Bild 8. David Klöcker 
Ehrenstrahl, Allegori över 
prins Ulriks död, 1685, 
olja på duk, 148 x 122 
cm. Gripsholm, Grh 
1389. Foto 
Nationalmuseum, 
Stockholm.



av de känsloladdade musikstycken som skrevs inför prinsarna Ulriks 
och Gustafs gemensamma begravning i Riddarholmskyrkan 1685.248 
I Ludert Dijkmans stycke ”Swea Inbyggiares Samhälleliga Klagan och 
Sorgestämma” även kallad ”Lamentum eller En Sorge-Music” är text 
och musik upplagd som ett samtal mellan människorna och 
ödesgudinnorna. I det inledande partiet vädjas om nåd för de späda 
prinsarna framfört av en sopranstämma med ackompanjemang av 
fyra stråkar. Därefter följer ödesgudinnornas obarmhärtiga nekande 
svar framfört av tre sångstämmor och basso continuo. Till sist 
avslutas stycket med en förhoppning inför framtiden och en hyllning 
till kungahuset och dess tronarvingar av en fyrstämmig kör:

O Höge Himmle Sluut som togh Dhem Tu förlänte! Tag icke från 
oss bort Tin Smordes Regemente! Upphåll hans Mayestät! 
Wälsigna Rijksens Sool! Lät Thess quarlefde Arff besittia 
Theras Stool.249  

           
Bilden som kontemplation
I de framställningar av döda barn och av familjer som behandlats 
ovan framgår bildernas retoriska värden där olika värderingar, 
uppfattningar och ideal om liv och död, om familjen och dess 
medlemmar och om människan och hennes själ uttrycks. De 
målningar av familjer och barn som tillkom bidrog aktivt till att forma 
och sprida olika värderingar med en grund i kristna och stoiska ideal. 
Beställarsituationens nära samband med de avbildade liksom 
placeringen av verken i angallerier, gärna något undanskymt, i 
kyrkorum eller i särskilda bönekammare vidgar förståelsen för 
bildernas ursprungliga funktion och reception.

Enligt ett inventarium som upprättades över Hedvig Eleonoras 
bönekammare på Jakobsdal (nu Ulriksdal) fanns där två bröstbilder 
av prinsarna Ulrik och Gustav.250 Det förefaller sannolikt att det är 
Cornelis van der Meulens båda bröstbilder av de döda prinsarna 
som ryms inom denna information (Bild 9 a+b).251 Med trompe l´oeil 
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248 Om tidens begravningsdiktning, se Carl Fehrman, Diktaren och döden. Dödsbild 
och förgängelsetanke i litteraturen från antiken till 1700-talet, Stockholm 1952. För 
en genomgång av begravningslitteraturen i samband med prinsarnas död  av 
skalder såsom Erik Lindshiöld, Daniel Achrelius, Johan Forsenius, Christian Rabe, 
Michael Renner, Arvid Forswall och Haqvin Spegel m.fl., se Sidén 1995 samt Sidén 
2001, s. 243.
249 Swea Inbyggiares Samhälleliga Klagan och Sorgestämma även kallad Lamentum 
eller En Sorge-Music är det enda bevarade musikstycket efter Ludert Dijkman. Även 
i andra delar av det stormaktstida Sverige uppfördes nykomponerad musik, som i 
Riga där Christian Lauterbachs Trauer-rede/ über Den zwar höcht-seligen/jedoch 
alzu frühzeitigen tödtlichen hintritt der Durchleuctigsten Fürsten und Herren/Hern 
Gusstav/ und Herrn Ulrich… framfördes på stadens gymnasium den 10 juli 1685, 
dagen för prinsarna Ulriks och Gustav begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm. 
250 Svenska slott och herresäten, Ulriksdal, Stockholm 1932, s. 101.
251 För en särskild analys av dessa båda målningar av van der Meulen, deras 
ikonografi, tillkomst och placering, se Karin Sidén, ”Några aspekter på två verk av 
Cornelis van der Meulen”, Konstvetenskaplig Bulletin, nr. 41, årg. 1994-1995.



målningarnas rika symbolik över förgängligheten i form av 
inplacerade såpbubblor (Homo bulla), vissnande rosenknoppar och 
igenslagna böcker, samt med anspelningar på en seger i livet efter 
detta genom avbildandet av Nicolaes Millichs båda byster utförda 
med referenser till antika barnkejsarbyster, kunde van der Meulens 
bilder tjäna som utgångspunkt för kontemplation och andakt. Livets 
obeständighet och synen på döden som en integrerad del av 
livsprocessen fann där sin parallell i begravningsdiktningens och 
dödsberedelseböckernas rika metaforik som ord på vägen mot livet 
efter detta. Verkens själsliga uttryck får därmed en genklang i 
betraktarens egen själ.
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Bild 9 a + b. Cornelis 
van der Meulen, Prins 
Ulrik och prns Gustav, 
1686, olja på duk, 60 x 
48 cm (vardera), 
Grpsholm grh 1363 och 
grh 1364. Foto 
Nationalmuseum, 
Stockholm. 



Inlevelse, “concerto”, paradox
Känslans uttryck i barock bildkonst: Caravaggio, Poussin och 
Bernini

Margaretha Rossholm Lagerlöf

En konstnär kan forma färg, sten, lera, bläck… så att figurerna 
synliggjorda i konstverket tycks levande. Målade eller skulpterade 
gestalter framstår som animerade av ett känsloliv. Glädje, 
misstänksamhet, entusiasm, vrede… kommer till uttryck i miner, 
gester, kroppsställning. Illusionens magi suggererar rörelser och 
stegring. Det stillastående ögonblicket fixerat i målningen eller 
skulpturen vidgar sig till förlopp och klimax. En halvöppen, lätt 
förvriden mun i dukens målade ansikte kan i åskådarens fantasi 
spela som skrattets eller gråtens utbrott.252

! Konstnärens förmåga att träffa rätt i sådana nyckelscener var 
länge en av konstens grundläggande frågor. Inom konstteori och 
akademisk konstpraxis exploaterades människans mimik i en 
dialektik mellan konventionella tecken för känsla och iakttagelser av 
skiftningar i verkliga ansikten.253 Det fanns en konflikt mellan kraven 
på skönhet och tendensen till grimaser i känslomimik.254 Under hela 
den tidsrymd då renässansens konstideal dominerade som mönster 
och ledstjärna var känslans uttryck själva hjärtpunkten i bildkonsten. 
Konstverket stod och föll med denna kvalitet. Intryck av känsla ger 
intryck av liv och själ, paradoxala kvaliteter som konstnären strävar 
efter att ingjuta i verkets ”döda” materia.255 
! Bortom skillnaderna mellan olika teoretiska skolor och 
riktningar i bildkonst finns det en grundläggande stark förväntan på 
konsten att den skall vara besjälad på något sätt – att den skall 
kunna väcka åskådarens svarsreaktion, att den skall vidga 
erfarenheterna, beröra, engagera och ge intrycket av en vilja att 
kommunicera något känslomässigt angeläget.256 Det emotionella är 
ett ideal för konsten, även om verken inte uppvisar figurer med 
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252 Märkligt nog kan skratt och gråt förväxlas rent mimiskt. Se Johannesson, s. 219. 
I artikeln om Charles Darwins studier av mänskliga känslouttryck, ibid. s. 182-225, 
skildrar Johannesson hur naturvetenskapligt inriktade studier av mänskliga 
känslouttryck skilde sig från de konstnärliga traditionerna, även om en konfliktfylld 
påverkan gjorde sig gällande mellan dessa diskurser och traditioner.
253 Montagu, 1994, skildrar med utgångspunkt i Le Bruns traktat en stor konstnärlig 
tradition med fokus på mänskliga emotioner.
254 Montagu, 1994, Johannesson, 2001.
255 Konstens värde ordnades inom akademisk konstteori enligt en hierarkisk skala 
där den högsta nivån, historiemåleriet, utmärktes av inslag av starka känslor hos de 
skildrade personerna, känslor med moralisk och heroisk relevans. Se t.ex. 
Friedländer, 1949,  Boime, 1971,  Conisbee, 1981, Historienmalerei..., 1990, 
Historienmalerei, 1996. 
256 Lagerlöf, 2002



känslouttryck. Hela konstverket kan tyckas uttrycka och förmedla 
känslor eller känslokvaliteter.257

Jag förflyttar nu mitt sikte så att 1600-talets konst kommer i fokus. 
Här möter vi en dualism i synen på människan, andligt och materiellt 
i en karakteristisk kristen idealism. Själ och kropp sågs som helt olika 
slags verklighet, oförenliga utom i Guds frälsningsverk. Hos 
människor antogs själ och kropp samverka i tillstånd som 
”passioner”, ”affekter”, ”visioner” och ”viljeakter” (då kroppen sätts i 
rörelse av själens kraft).258 Föreställningen fanns att själen kunde 
friläggas rätt långt redan i jordelivet, i tillstånd som ”extas”.259 
Materialistiska läror fanns även som en libertinistisk inbrytning i 
tankerepertoaren, men den stoiska böjelse det vanligen var fråga om 
i konstens yttringar stod nära platonistisk idealism, en av 
konstteorins grunder.260 
! Mina exempel är konst som åskådliggör ”barock” stil i Rom. 
Jag utgår från verk av Michelangelo Merisi da Caravaggio, Nicolas 
Poussin och Gianlorenzo Bernini – Caravaggio verksam runt 
sekelskiftet 1600, Poussin och Bernini ungefär samtida konstnärliga 
aktörer i Rom under 1600-talets mitt.261 Dessa konstnärer blev 
förebilder för oräkneliga andra, deras uttrycksarter kom att prägla 
akademiska konstprinciper under några århundraden. Poussins 
konst kom att bli den franska konstakademins teoretiska nyckelverk, 
men detta hände utanför konstnärens egen kontroll, han var död 
sedan några år när hans berömmelse nådde en kulmen i 
föreläsningarna vid den franska konstakademien under ledning av 
Charles Le Brun.262 För Le Brun var det just känslans uttryck som var 
konstens centrum, han utvecklade en detaljerad teori med 
utgångspunkt i René Descartes filosofi och han tillämpade den delvis 
i sina tolkningar av Poussins konst. Le Bruns teori är symptomatisk 
för renässanstraditionens inriktning på fysionomi och kroppsspråkets 
retorik (med tidiga teoretiker som Alberti och Leonardo).
! Målningar och skulpturer är tysta och stillastående. De 
föreställningar de väcker om en värld av gestalter som tycks röra sig 
och agera är beroende av att åskådarens inlevelse och fantasi kan 
medverka. Konstnären måste uppfinna grepp som påverkar 
betraktaren att föreställa sig hur figurerna rör sig och vad de 
uttrycker av känsla och vilja.  Det mest övertygande sättet att skildra 
känslor är inte alltid direkt avbildning av ett särskilt minspel, om än 
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257 För en allmän reflexion, se Beardsley, 1981, s. xl-xliii,  321-339. Se även 
Sparshott, 1982, s. 303-370, och Stecker, 1984.
258 Beträffande René Descartes syn på människans funktioner, se Lindborg, 1980 
(1968),  s. 86-113. Det var denna lära som var utgångspunkt för Le Bruns teori, se 
Montagu, 1994. Men dialektiken och samspelet mellan kropp och själ var en 
grundtanke i motreformationens religiösa praxis, särskilt genom Ignatius av Loyolas 
”andliga övningar”. Se vidare Careri, 1995 (ffg 1990), s. 34-43.
259 Petersson, 1970.
260 Pintard, 1983, Lagerlöf, 1990, s. 185-201, Scott, 1995.
261 Caravaggio: 1571-1610; Poussin: 1594-1665; Bernini: 1598-1680.
262 Montagu, 1994.



aldrig så autentiskt, hos en modell. Konstnären måste utnyttja 
förväntningar och inövade konventioner för att spela på åskådarens 
fantasi. Skapandet befinner sig på gränslinjen mellan det typiska, det 
stiliserade eller idealiserade å ena sidan och iakttagelsen och 
tolkningen av exakta observationer å andra sidan.263 
! Utmaningen för konstnären gällde inte bara hur figurer i bild 
kan förefalla som om de levde och hade känslor. På ett sätt som 
senare blev typiskt för modernistisk konst kan man även om 1600-
talets konst hävda hela verkets känslouttryck. Poussins lära (i 
fragment) om konstens känslokvaliteter (”modusläran” baserad på 
musikteori och retorik) var en teori om hela konstverket som uttryck 
för känsla.264 I Poussins konst är det tydligt att de enskilda figurernas 
minspel och gester samverkar, med varandra och med den övriga 
miljön, ljusskildringen och färgtonerna, så att verket som helhet tycks 
”ha” en känsla. Konstverket blir ett subjekt. Det vi kan uppfatta i de 
målade scenerna kunde således vara någons upplevelse, ett 
överordnat, kanske abstrakt medvetandes innehåll. Man kan också 
tänka sig, på ett mer rationellt sätt, att den målade världen är en 
affekternas konstruktion, en anordning vars ändamål är att stämma 
åskådarens upplevelser och reaktioner. Med adekvata medel rörs 
åskådaren enligt stämningar i verket – liksom i musik och retorik.
! Caravaggios och Berninis verk är djupt försänkta i den katolska 
motreformationens ideologi. Figurerna och hela iscensättningen i 
deras verk är analogier för gudomliga budskap som leder åskådaren 
in i andakt och bön – inlevelse och meditation samtidigt. Det handlar 
inte om ett anspråk att göra det materiella konstverket till en 
gudomlig verklighet, utan om ett slags vägledning, på hitsidan, den 
tidvis sjaskiga och förtvivlade, tidvis glansfulla, kroppsliga 
människosidan av mötet med det gudomliga. Känslorna i verken 
gestaltas för att öppna betraktarens mottaglighet. De enskilda 
figurernas uttryck sprids och kontrasteras på olika sätt i scenerna, i 
draperingar, i material och ljusskiftningar. Man kan således uppleva 
hela verket som andaktens utvidgade tillstånd där man blir delaktig i 
ett sökande.

Skulpterade och målade figurers känsloregister var ett nyckeltema 
för 1600-talets konstnärer, ett konstnärligt problem infogat i stora 
övergripande system av tankar, principer och bildmetoder. Förmågan 
att spela på känslans uttrycksregister var snarare medel än mål. Det 
berättande historiemåleriet, konstens högsta nivå, kunde inte utföras 
övertygande om konstnären inte behärskade metoderna att 
iscensätta figurerna, så att ”berättelsens” latenta dramatik blev synlig 
eller antydd.265 De heliga händelserna i Bibelns historier och i 
martyrers och helgons liv kunde inte göras tillgängliga för betraktaren 
utan konstnärens virtuosa gestaltning av mänskliga reaktioner. De 
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263 Jämför här med Gombrichs teori om samspelet mellan schemata och illusion i 
bildkonst, Gombrich 2002 (1960).
264 Bialostocki, [1965], Lagerlöf, 1990, kapitel 5, 7.
265 Friedländer, 1949, Lee, 1967, Lagerlöf, 2002.



gängse tankar om konst som kom till uttryck hade idealistiska och 
religiösa överbyggnader, de innehöll krav på effekt i konstverket: 
bilden skulle vara instrument för andliga eller mentala dimensioner 
som undgår våra sinnen men som indirekt synliggörs i det perfekta 
konstverket. Konstverkets effekt kan avläsas i reaktionerna hos 
betraktaren, spelet kring denna påverkan kan inte komma igång utan 
betraktarens emotionella inlevelse, som väcks och styrs av 
konstverkets olika grepp.
! Retoriken var en modell för tankar om konst. Såväl musikteorin 
som bildkonstens principer hade retoriken som rättesnöre.266 I 
talekonsten finns hela läran om hur en mottagare påverkas och om 
hur det konstnärliga uttrycket kan formas med genredrag efter olika 
känslokaraktärer för att träffa rätt – vid rätt tillfälle, hos det mottagliga 
sinnet, i den berörda själen.

För att gå från principer till handling med penslar, mejslar, kritor, 
stift… måste konstnären  skapa uttryck som övertygar, som tränger 
längre in i verklighetens innersta väsen än den synliga, kännbara 
värld som omger oss, antog konstnärer och konstteoretiker under 
1600-talet. Charles Le Bruns idé var att lära sig behärska vad han 
antog vara orsakerna till ansiktets olika rörelser. Visste man hur 
maskineriet fungerade, hur kropp och själ hängde ihop, så kunde 
man skapa figurer som träffade ännu mer rätt än den synliga 
verkligheten själv. 
! Konstnären mötte många olika slags frågor i arbetet med 
figurerna i bilden. Aktuella frågor kunde gälla de målade, tecknade 
och skulpterade figurernas uttryck i förhållande till det som sker 
egentligen, i verkligheten. Vilka är de känslor människor har i 
verkligheten? Kan de åtskiljas och benämnas entydigt eller finns det 
oändliga blandningar och skiftningar? Om känslorna i verkligheten 
inte är så entydiga som de begrepp vi har – ”vrede”, ”sorg”…– hur 
kan känslan skildras, utöver de typiserade dragen, för att te sig 
levande?
! Vidare borde konstnären fundera över hur känslor kommer till 
uttryck hos olika slags människor, fattiga och rika, gamla eller unga, 
mäktiga eller obetydliga. Hur avgör man och hur skildrar man olika 
karaktärers eller människotypers känsloregister? Ser glädje, avsky 
eller förvåning i princip likadant ut hos en ung, hetlevrad man som 
hos en äldre, eftersinnande kvinna? Kan hantverkaren ha samma 
slags minspel som adelsmannen? Dessa och liknande frågor var 
man starkt medveten om, de hörde ihop med läran om ”decorum”, 
läran om det passande och lämpliga i skildring av uttrycksfullhet och 
karaktär.267 De ledde ibland till fördomar, som gav upphov till 
konventioner, t.ex. att mäktiga personer inte kan ha ynkliga och 
småsinta själsdrag samt att svaga personer eller människor i 
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266 Lagerlöf, 1990, kapitel 5 och 7. Om retorik och litteratur, se Malm, 2004. 
267 Leon Battista Albertis traktat om målarkonsten De Pictura (1435) var ett 
rättesnöre för målarnas uppfattning om ”decorum”, men tanken var rotad i retoriken, 
i texter av Cicero (Orator och De oratore) och Quintilianus.



tjänande ställning inte kan vara storslagna och modiga eller drabbas 
av tragiska öden.
! En svår utmaning var frågan om de extrema tillstånden. Hur 
skildrar man de omvälvande känslorna, de starkaste reaktioner 
människor kan ha, de som oftast präglar den höga stilens tragiska 
ämnen? Här står konstnären inför dilemmat att förena kraven på 
skönhet med kraven på det berättande känslouttrycket. Båda kraven 
möttes i den högsta stilen, la grande manière, präglad av tragedins 
normer och historiemåleriets idéer. Skönhetens bild är stillastående, 
”evig”, och fungerar som en källa för människans alla variationer utan 
att formulera någon precis – ungefär som det vita ljuset som 
innehåller alla färger utan att visa någon. Detta problem är 
huvudtemat i Gotthold Lessings skrift 1766 om Laocoon-statyn, en 
skrift som blev vägskälet där poesi och bildkonst skiljs åt.268 Felet 
med den beundrade antika statyn var dess alltför grimaserande 
ansikte, tyckte Lessing. För 1600-talets konstnärer gällde det att 
förena skönhet och känslostyrka i uttrycken. Den retoriska 
konstteorin inbjöd dem att tävla med dramat och poesin.

En retorisk modell gällde under 1600-talet för alla slags konstnärliga 
uttryck. Målningen eller dikten skulle påverka mottagaren, ingjuta 
vissa känslor hos betraktaren eller läsaren, intryck som skulle få 
effekter i vissa attityder eller handlingar. Människorna skulle formas 
och påverkas genom konstverken. Vi kan tänka oss en stegvis 
uppbyggd modell, där bild och text har delvis olika platser och 
funktioner. Konstarterna tävlade och de kunde spela upp sina olika 
företräden i olika delar av modellen.269

1. Uppfatta 
uttrycket
Läsa, höra, se

2. Bevittna 
(indirekt)
Inlevelse +
Känsla

3. Reaktion – 
reflektiv, 
intuitiv, 
diskursiv

4. Handling
Attityd

Bildkonstens inverkan börjar tidigt i modellen. Redan på den nivå då 
tecknen uppfattas, nivå 1., uppträder det känslostimulerande 
bevittnandet. På många sätt kan man säga att bildkonsten uppfyller 

Själens uttryck 126

268 Lessing, 1994 (1987). Texten publicerades 1766, den har ofta åberopats i 
konstteorin, särskilt den modernistiska, med krav på mediespecifika uttryck (se t.ex. 
Clement Greenberg, The Collected Essays and Criticism. Vol. 1 Perceptions and 
Judgments 1939-1944, Chicago, 1986).
269 Denna retoriska modell som jag tänker mig som grundläggande för alla 
konstarter presenterar jag här genom intryck från Nils Ekedahls föredrag vid 
Barockakademiens konferens 24-25 november 2005 och i föreliggande bok, 
”Känslouttryck i 1600-talets religiösa retorik” (huvudsakligen om svensk luthersk 
predikoretorik, med exempel från Haquin Spegel, men med generell räckvidd, enligt 
min mening).



det retoriska 
paradigmet 
tydligast av 
konstarterna.270 
Denna teoretiskt 
privilegierade 
plats ger 
bildkonsten makt 
över sinnena, men 
till priset av att 
också framstå 
som del av de 
själskrafter som 
behöver tyglas 
och förklaras med 
diskursiva medel 
högre upp i 
nivåerna.271

Caravaggios verk visar figurer som uttrycker komplexa känslor, inte 
entydigt identifierbara så att man kan benämna tillstånden med 
etiketter. De verk jag valt att analysera visar motiv med halshuggning. 
Dramatiken skruvas till det yttersta i de berättelser som åskådliggörs. 
Men det fasansfulla i händelsen balanseras av figurernas nästan 
meditativa utseenden.
! Två målningar i halvfigurformat från Caravaggios sena år, i 
landsflykt, visar den halshuggne Johannes Döparen, Salome, en 
bödel och en gammal tjänstekvinna. Den ena målningen finns nu i 
London, den andra i Madrid. I båda målningarna är Salomes kropp 
hopkomponerad med den gamla tjänstekvinnans, så att huvudena 
ter sig som grenar på en stam, en metod att komplicera och 
nyansera känslouttrycket, utöver mimikens register. Salome har 
agerat som bödelns uppdragsgivare i historien, hon är den mördade 
Johannes motståndare och onda motpol. Tjänstekvinnan (en 
biperson, ej omtalad i Bibeln), å andra sidan, parallelliseras med 
Johannes som en medlidandets och sorgens figur. Särskilt i London-
målningen (bild 1) är detta tydligt. Som en förgrening ur Salomes 
gestalt skapar tjänstekvinnan spänningar och konflikter i det tillstånd 
Salome uttrycker.
! I katalogen för utställningen Caravaggio The Final Years (2005) 
skildrar Dawson Carr känslospelet hos figurerna. Han påstår att 
Salome i Madrid-målningen (bild 2) ser på oss med ”kalla ögon” och 
med skymten av ett leende på läpparna. Med denna beskrivning har 
han förenklat figurens uttryck och gjort det mer entydigt, i 
berättelsens anda. Salome är ond, kalkylerande och cynisk, hon 
blygs inte inför våra blickar. Så kan man tolka konsekvenserna av 
Carrs karakterisering. Emellertid har han beskrivit Salomes ansikte 
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270 Lagerlöf, 1990, kapitel 5.
271 Om faran med det bildmässiga i poesi, se Malm, 2004.

Bild 1. Michelangelo 
Merisi da Caravaggio, 
Salome tar emot 
Johannes döparens 
huvud, antagligen 1609, 
olja och tempera på duk,  
91,5 x 106,5 cm, 
London, National 
Gallery.



felaktigt. I sin önskan att få henne att passa in i historien har han inte 
iakttagit att hennes blick inte möter vår. Det är inte heller uppenbart 
att de fysionomiska skuggorna runt läppar och kinder är ett leende 
eller över huvudtaget uttrycker en känsla.
! Inför London-målningen (bild 1) iscensätter Carr en hel 
berättelse om skuld och offrande. Han ser Salomes ansikte som 
uttryck för kalkylerande hårdhet, när hon funderar över den effekt 
hon snart skall göra på Herodes´  fest. Ett alternativ för Carr är att se 
Salomes ansikte uttrycka ett ”svagt skimmer av sorg och skam”.272 
Det är uppenbart att målningen tycks behöva, inte bara Bibeltexten, 
utan en romanliknande berättelse som utvidgning, för att bli 
tillgänglig för Carr. Men, återigen anpassar sig inte bilden till 
tolkningen, den möter inte riktigt de krav betraktaren i detta fall 
ställer. Hur är det med Salomes känslouttryck?
! Salome ses vänd från fatet och Johannes huvud, det syns en 
svag spänning på hennes panna, som av bekymmer eller oro, men 
fältet är öppet för antaganden om vad denna oro består av. 
Betraktarens projektioner och förväntningar kommer i spel inför detta 
vaga minspel, som knappt är något uttryck. Bödelns blick är fäst vid 
det avhuggna huvudet, men det går inte att avläsa någon specifik 
känslostämning i mannens utseende. Bödelns ansikte är fult, vilket i 
gammal kristen bildtradition innebär att han är elak och syndfull. I 
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272 ”/…/a faint glimmer of sorrow and shame”, s. 132, Caravaggio The Final Years,  
2005.

Bild 2. Michelangelo 
Merisi da Caravaggio, 
Salome med Johannes 
Döparens huvud, 
antagligen 1609, olja på 
duk, 114 x 137 cm, 
Madrid, Palacio Reale.



Caravaggios konst 
håller dessa 
konventioner till viss 
grad, men han öppnar 
också vägen för en ny 
psykologisk förståelse 
för alla de tjänare, 
arbetare, soldater och 
torterare vars brutalitet 
ingår i Guds plan och 
garanterar frälsning för 
de utvalda martyrerna.
! Salomes och 
bödelns ansikten tycks 
fixerade och stilla, de 
förefaller inte förtydliga 
något budskap. Men 
stillheten i en situation 
så dramatisk som 
denna fungerar som 
en paradox, bilden 
provocerar 
betraktarens reaktioner 
och inlevelse. Bildens 
potentiella effekt 

övergår i betraktandets 
aktualisering (för att uttrycka sig med Aristoteles´ teoretiska termer, 
vilka var gångbara i tidens konstteorier).273

! Den unge David (bild 3), herden, den blivande kungen, Guds 
utvalde, har ett sorgset ansikte. Målaren avbildar sig själv i Goliaths 
avhuggna huvud, med rinnande blod, rynkor som av ångest i 
pannan, gapande mun och ett vanställt öga (en troligen exakt 
avbildning av det egna utseendet, Caravaggios öga hade skadats i 
ett av hans många vapenslagsmål). I denna bild är gåtan inte vilka 
känslor som dominerar figuren David, utan varför segraren visar sorg 
istället för triumf.
! Bilden har ett tydligt ärende. Caravaggio/Goliath har kämpat 
ned fienden, synden, inom sig själv och ber om förlåtelse (en bön om 
förlåtelse till Scipione Borghese, Caravaggios beskyddare och 
beställare i Rom, en bön att Scipione skall påverka sin farbror påven 
Paul V (Borghese), att låta Caravaggio återvända till Rom, efter de 
lidanden genom vilka han sonat sin synd, det mord som orsakat 
hans landsförvisning från Rom tre år tidigare, 1606). David kan 
framträda som det återupprättade jaget, en segrare, som ändå är 
betungad av de brott och de synder han har besegrat.
! Bilden är enkel som en saga. Den avgörande frågan gäller 
relationen mellan David och Goliath: herden och jätten; Guds 
budbärare, den blivande kungen, och fiendekämpen; Kristus 
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273 Lagerlöf, 1994; Malm, 2004.

Bild 3. Michelangelo 
Merisi da Caravaggio, 
David med Goliaths 
huvud, antagligen 1609, 
125 x 101 cm, Rom, 
Galleria Borghese.



prefiguration och syndaren; det renade jaget och den plågade 
våldsmannen; kärlekens gestalt och självförödmjukelsens…. Davids 
utseende har ofta tolkats som ”medlidande”. Han har en sorgsen 
min, men nyanserna i denna sorg inbjuder vår inlevelse.274

! Hur är det meningen att vi skall reflektera kring Davids 
sorgsenhet? Håller han på att brista i gråt eller sänker han sitt huvud 
i resignation, i en meditation över mänskligt lidande och inneboende 
ondska? Är han sorgsen därför att Gud har använt honom till att 
utföra en brutal handling, mot hans vilja, eller är det för att han är 
styrd av samma hårda villkor som sin fiende (så att striden endast 
leder till nya strider)? Eller, skall vi ledas till att uppfatta att David och 
Goliath är en och samma person, en själ i två skepnader, förenade, 
inte bara genom handen som lyfter det avhuggna huvudet utan 
också genom förtvivlan och blickarna som tycks vända mot en inre 
mottagare?275  Bilden öppnar sig för detta slags projektioner av 
åskådarens förmåga till inlevelse och meditation. Bilden spelar med 
betraktarens iakttagelser och känslor, den extrema tydligheten och 
enkelheten i skildringen av händelsen (som alla Bibelkunniga 
identifierar) samverkar med en fixerad stillhet. Scenen förmedlar 
intrycket av ett tidsutsnitt, där all handling hejdats – som om det 
hängde på betraktarens inlevelse hur spelet skall gå vidare eller vad 
det betyder.
! Caravaggio arbetar med iscensättningar av händelser, där det 
avgörande är potentiellt, det utfylls eller förverkligas av min inlevelse. 
Caravaggios bilder fungerar som i katolsk (jesuitisk) 
andaktsutövning. Den bedjande rekommenderas att tänka sig 
sinnesförnimmelser, händelser och platser så konkret som möjligt, så 
att hela medvetandet mobiliseras i bönen. 276 Bönens substans eller 
ämnen tycks utförda, förverkligade i medvetandet hos den bedjande. 
Bildens potentiella drag blir andaktens och inlevelsens aktuella.

Poussin skildrar i sin andra version av Botens sakrament en scen 
som motsvarar bibeltexten i Lukasevangeliet, 7:36-50 (bild 4). 
Målningen utfördes under tre års tid, påbörjades i maj 1644 och var 
färdig att sändas till mottagaren Paul Fréart de Chantelou i början av 
juni 1647.277 Scenen är mycket figurrik och demonstrerar en 
antikvarisk ambition att åskådliggöra en autentisk miljö.278 Vi ser 
Kristus på besök i fariséen Simons hus, vi ser hur en ”synderska”  
böjer sig över Kristus´ fötter och torkar dem med sitt hår, medan han 
välsignar henne. Kvinnan tolkas ständigt som Maria Magdalena, 
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274 Psykoanalytiska tolkningar förekommer, t.ex. i  Hibbard, 1983. Se vidare om 
psykologiska tolkningar i Caravaggio…, 2005, bibliografiska referenser sid. 137-138. 
Även homoerotiska betydelser kan motiveras genom syftning på svärdet och Davids 
dräkt.
275 Tanken att David och Goliat är en och samma ”själ” finns hos Rossi, 1989, se 
Caravaggio…, 2005, s. 189.
276 Ignatious av Loyola, översättning 1979, s. 41, 63-64, 177-188.
277 Green,  2000, s. 262-264.
278 Cropper och Dempsey, 1996, kapitel 3.



genom de traditionsbundna associationer Poussins skildring 
utnyttjar. Det är också Maria Magdalena som förkroppsligar 
synderskan i tidens religiösa texter om sakramenten.279

! Scenen är dialektiskt komponerad med Kristus och 
”Magdalena” på ena sidan och fariséen Simon, som tvättas av en 
tjänare, på andra sidan (bild 5-6). De två huvudgrupperna är åtskilda 
av middagsbordet runt vilket gästerna vilar. Tjänare fyller ut det rika 
figurgalleriet.
! Känslotematiken utgår från synderskans ansikte, all kraft i 
bildens verkan utgår från patetiken i hennes gråtande ansikte och 
hennes ödmjuka kroppsställning. Hon är den enda figuren som 
uttrycker extremt stark känsla. Hennes minspel står i motsättning till 
alla de övriga figurernas rika register av reaktioner: Kristus
´inkännande och förlåtande uttryck (i vilket en prästs välsignande 
gestik kan kännas igen), indignation och avståndstagande i Simons 
gestalt, undran, diskussion och nyfikenhet hos de flesta, och 
likgiltighet som vänds i aptit på mat och dryck hos två av gästerna. 
Vi bevittnar en skala av typiska mänskliga reaktioner, avklingande i 
styrka, men med fokus på två skilda attityder – medlidande hos 
Kristus och högdragen reservation his Simon.
! Den berättelse som är utgångspunkt har i scenen framställts 
som en rumslig komposition. Paralleller och kontraster i kolorit och i 
gestik eller kroppsställning utgör ett slags uppförande av händelsen 
och dess tema om synd, förlåtelse och inlevelse. Variationer av 
kroppsspråk, ansiktsuttryck, dräkt och belysning ger effekter 
liknande en orkestrering eller en koreografi, det slags musikaliska 
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279 G. Du Choul, Discours de la religion des anciens Romains  Jean Maldonat, In 
quator Evangelistas commentarii, 1574       L. Richeôme, Cathechisme royale 1606, 
Peintures spirituelles 1611, Tableaux sacrés des figures mystiques du très auguste 
sacrifice et sacrement de l´Eucharistie, 1601  Litteraturreferenserna är hämtade från 
Green, 2000, s. 270-271.

Bild 4. Nicoals Poussin, 
Botens sakrament, 
1644-47, olja på duk, 
117 x 178 cm, Hertigens 
av Sutherland samling, 
deponerad i Edingburgh, 
The National Gallery of 
Scotland. Foto: Antonia 
Reeve.
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Bild 5 & 6. Poussin, 
Botens sakrament. 
Detalj.



uttryck som med 
tidens språk 
benämndes 
”concerto”.280 
Formella  ekon, 
likheter eller 
skillnader, 
komplicerar 
effekterna av de 
centrala figurernas 
enskilda uttryck. 
Poussin hade lärt 
sig denna metod 
att komponera av 
Rafael och 
Annibale Carracci, 
länkarna i den 
tradition han 
bejakade. I 
Rafaels målning 
Gravläggningen 
kan vi se hur 
spelet av 

interagerande 
kroppar och färger bildar ett slags nätverk av känsloreaktioner (bild 
7). Poussin driver dock spelet längre, han utvecklar en metod som 
påminner just om musikens sätt att skapa klanger, djup (intryck av 
avlägsenhet eller närhet)och variationer i teman. Inneslutet i det 
avbildade ”fysiska” rummet vibrerar ett slags klangrum med 
skillnader i styrka och ton.
! I Botens sakrament är kvinnan ensam om sitt patetiska 
minspel, men hennes kroppsställning och dräktfärger återkommer 
varierade i de två tjänarna. Parallellen, temat med variationer,  
förstärker uppmärksamheten på hennes gestalt, samtidigt som det 
sker en spridning eller ett vidareförande från henne själv ut till de 
båda andra figurerna. Vi förstår att de tre framåtböjda figurerna liknar 
varandra i ödmjukhet. Hennes är känslans ödmjukhet, de båda 
tjänarnas är rangens och rollens, men upprepningen sprider även 
möjligheten att låta tjänarna omfattas av den känslans aura hon 
uttrycker – som om de på så vis också kunde nås av den nåd hon får 
genom sin intensitet.
! Förgreningar, liknande dem vi sett hos Caravaggio, använder 
även Poussin i sina figurkompositioner. Kristus´ engagemang 
förtydligas, blir ivrigare och mer spontant genom den kroppsliga 
närheten till figuren bakom. En gestalt tycks växa fram ur Kristus´ 
axel, en mycket ung man, som genom sitt utseende och position 
intill Kristus för tanken till lärljungen Johannes. Den unge mannens 
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280 Poussins teoretiska fragment utgår från den italienska musikteorin hos Gioseffo 
Zarlino. Lagerlöf, 1990, kapitel 5 och 7; Hammond, 1996. 

Bild 7. Rafael Sanzio, 
Gravläggningen, 1507, 
olja på trä, 184 x 76 cm, 
Rom, Galleria Borghese.



uttryck av livlig empati animerar Kristus´ drag, och ynglingens 
gestikulerande hand ter sig som en dubblering eller förgrening av 
Kristus´ egen hand. Liknande, om än inte så fysiskt integrerade som 
den förgrenade gruppen, är de många paren i kompositionen. Tre 
isolerade tjänare bildar bakgrund i scenen, men de flankeras av två 
par, som förstärker intrycket av ”händelse” genom sina gester. De 
förefaller samtala livligt (bild 6). En viss upprördhet eller ett väckt 
intresse tycks sprida sig genom figurgrupperna, personerna ter sig 
animerade och uppmärksamma. Intrycket förstärks genom den 
kontrast de ointresserade erbjuder, männen som tar för sig av mat 
och dryck. Poussin arbetar här med förstärkningar genom avvikelser 
och genom upprepningar som alltid innehåller variation.
! Simon är ensam om sin vitgrå färgmassa.281 Därmed ter han 
sig monolitisk och isolerad i sin attityd. Synderskans färgkombination 
i gult, mörkblått och vitt återkommer hos tjänarna men har även vissa 
dämpade ekon bland männen vid bordet. Kristus´ intensivt klarröda 
dräktfärg, nästan abstrakt i sin klarhet, överbryggar hela avståndet i 
scenen, då den reflekteras hos de två män som befinner sig längst ut 
till höger.282 Rött, rödbrunt, rödgult varieras svagt hos andra 
bakgrundsfigurer, som om effekten av Kristus´ handling och ord 
väckte olika slags genklang hos personerna och som om deras 
reaktioner färgades och dämpades av olika förmågor till 
mottaglighet.
! Den eller de känslor jag som betraktare kan identifiera och 
eventuellt identifiera mig med är ett system av reaktioner som sprider 
sig från ett enskilt ansikte ut i en stor grupp. Omsluten av detta spel 
av korrespondenser erfar jag olika slags djup och olika slags 
resonans, precis som ljudet av klanger i ett musikstycke som spelas 
med flera instrument eller röster på olika avstånd från varandra – det 
musikens utövare vid denna tid benämnde ”concerto”.283

Bernini skapade i sina skulpturer uttryck för lidande och extas. Han 
framställde känslan att vara ”utom sig” genom att låta den 
skulpterade figuren ha bakåtböjt huvud, halvöppen mun och blicken 
riktad bortåt under höjda, välvda ögonbryn. Sådana smärtfyllda eller 
exalterade ansikten finns i hellenistisk konst och i 
renässanstraditionen. Bernini utnyttjade detta arv och dessa idéer 
men varierade formeln med stor skicklighet.
! Det bakåtlutande huvudet och den halvöppna munnen 
uttrycker i Berninis verk exalterade och gränsöverskridande tillstånd, 
brytpunkter mellan andligt och materiellt i den kropp man antog 
fungera dualistiskt, som två olika dimensioner i möte (ibland 
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281 Kanske var denna vita och vitgråa massa klarare från början, blyvitt tenderar att 
bli såpig och gråare med tiden.
282 Jag har tidigare undersökt den klarröda färgens funktion i Poussins måleri, i 
artikeln ”The Implied Viewer”, i Subjectivity…, 2003, s. 155-176. Det är möjligt att 
skuggeffektern i den klarröda färgen blivit mindre med tiden så att ytorna framstår 
ännu mer abstrakta nu.
283 Identifieringen av det bildmässiga uttrycket som en analogi till ”concerto” tackar 
jag Lars Berglund i Barockakademien för. 



kollision). Denna emotionellt laddade mimik har helt olika betydelser i 
de olika verken. Hos Dafne i Apollo och Dafne (1622-25) uttrycker 
ansiktet det sista ögonblicket av mänskligt medvetande (bild 8) . 284 
Hos Proserpina i Pluto och Proserpina (1621-22) bevittnar vi ångest 
och desperation, när hon blir våldtagen (bild 9-10).
! I Cornaro-kapellet i Santa Maria della Vittoria skildrar Bernini 
den heliga Teresa i extas (1647-51). I Altieri-kapellet i San Francesco 
a Ripa skildrar han den döende Ludovica Albertoni på ett liknande 
sätt (1671-74). Kvinnorna antas befinna sig i en ytterlighet av 
mänsklig existens, ett tillstånd då man föreställde sig att själen håller 
på att frigöra sig men samspelar med kroppen (bild 11-14). 
! Bernini stod inför uppgiften att skildra ett tillstånd som i kristen 
mystisk tradition antas vara transcendent, bortom det någorlunda 
kända, det beskrivbara eller kommunikativt vetbara. Likväl hade 
sådana tillstånd beskrivits, rikligt, av mystiker. Teresa själv återgav 
ingående den ”vision” som Bernini skildrar.285 Texten om den mycket 
vackre ängel som genomborrar helgonets inälvor med ett glödande 
spjut ligger nu på kapellets balustrad, på fem olika språk, till stöd för 
de främlingar som i strida strömmar söker sig till kyrkan. Det är i och 
för sig inte omöjligt att hos helgon observera olika symptom på 
extas, stönanden, kramper eller ”levitation” (de har iakttagits sväva, 
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284 Bazin, 1968, s. 105. Bazin är den ende av de barockforskare jag läst som tolkar 
Dafnes uttryck just som det sista ögonblicket av hennes mänsklighet – en i mitt 
tycke mycket träffande tolkning.
285 Teresa av Avila,  kapitel 29, avsnitt 13, 14, s. 215-216 i den svenska 
översättningen 1980.

Bild 8. Gianlorenzo 
Bernini, Apollo och 
Dafne, 1622-25, 
carraramarmor, 243 cm, 
Galleria Borghese, Rom.



hur man nu skall förklara sådana 
vittnesmål), men det antas inte vara 
tänkbart att återge själva upplevelsen. 
Konstnären, liksom helgonet i sin 
berättelse, har ett språkproblem, ett 
kommunikationsproblem. Bernini 
utnyttjar de kroppsliga, synliga 
symptomen, svävningen, domningen. 
Han håller sig också nära Teresas 
skildring, så nära det går i överföringen 
från en konstart till en annan. Spjutet är 
ersatt av en pil, kärlekens symbol i 
ängelns lätta grepp. 
! Bernini iscensätter händelsen då 
ängeln skall stöta pilen i kvinnan (eller 
redan har stött den och är på väg att 
upprepa handlingen) i ett spel av 
analogier och kontraster, en väldig 
praktfull uttrycksmaskin där de visuella 
konstarterna samverkar i en bel 
composto286 och där det extatiska 
ansiktet är en paradoxal kulmen, en 
stillhet i ett crescendo av rörelser. 
Konstnären tonar inte ned det erotiska 
språk helgonet uttrycker sig med, lika 
bräddfullt av lust och åtrå som Höga 
Visan.
! Hur skall jag som betraktare förstå 
detta spel med erotiska betydelser? Fick 
man inte brinna i helvetet för sådant? Hur 

kom det sig att inte ”synden” kom i 
närheten av denna egendomliga upplevelse? Nutida forskare har valt 
att tolka allt allegoriskt eller sublimerat,  eller nöjt sig med generade 
småleenden över det uppenbara i den medelålders nunnans fantasi 
kring den vackre ängeln med det glödande spjutet.287

! Bernini måste kunna gestalta själva paradoxen. Han måste ta 
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286 Uttrycket bel composto är hämtat från Bernini själv i ett yttrande återgivet av 
Filippo Baldinucci, 1682, s. 67. Det syftar på hur Bernini låter konstarterna 
samverka, så att arkitektur, måleri och skulptur interagerar och påverkar varandra 
och därmed överskrider sina givna begränsningar.
287 Harbison, 2000, s. 23, bekänner hur han först fnissar generat inför det uppenbart 
erotiska i skildringen.

Bild 9 & 10. Gianlorenzo 
Bernini, Pluto och 
Proserpina, 1621-22, 
marmor, 195 cm, Galleria 
Borghese, Rom.



på sig den utmaning Teresas andliga ledare kände då de fruktade 
djävulens verk och uppmanade henne att skriva ned sina visioner. 
Ren erotik plågade den helige Antonius i öknen, det var djävulens 
verk. Hur kunde då den sinnliga kärleken återuppstå, som 
andlighetens analogi, också i den text som motiverade Teresas 
kanonisering år 1622?288 Hur kunde erotik och andlighet förenas, om 
inte kroppen och själen kunde förenas fullt ut som en och samma 
verklighet? Det svar som fanns till hands var just paradoxen, eller 
miraklet i själva inkarnationen. 
! Kristendomen är mycket radikalare än de antika idéläror med 
platonistiskt eller aristoteliskt paradigm som var grunden i den 
konstnärliga klassicismen – konstens tankeapparat under 1600-talet. 
Visserligen kunde kristen ideologi framstå i ett idealistiskt mönster, 
genom de dominerande dualistiska tankemodellerna – betoningen av 
skillnaden mellan tanke och materia, själ och kropp. Men 
kristendomens grundidé är just föreningen av motsatserna, 
skillnaderna mellan kropp och själ är inte intakta, de bryter ihop i 
inkarnationen, i frälsningen och i uppståndelsen. Ändå värjer sig 
motreformationens kristendom mot kättare och mot synd. Kroppen 
bejakas och används (i de andliga övningarna, i boten, 
barmhärtighetsordnar m.m.) men obönhörlig förkastelse drabbar 
sexuell utlevelse samtidigt som sinnligheten tas i anspråk för 
andakten.
! Berninis uppgift är att gestalta dessa konfliktfyllda 
förhållningssätt. Han skall inte bara ge en övertygande framställning 
av helgonets upplevelse av extas, utan snarare åstadkomma en 
virtuos skildring (med aura av triumf) av hängivelse och andakt. Han 
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288 I Lavin, 1980, finns en välgrundad och noggrann analys av de religiösa 
betydelserna i Cornaro-kapellet. Om Teresas religiositet och om kanoniseringen, se 
även Pettersson, 1970, s. 3-42.

Bild 11. Gianlorenzo 
Bernini, 
Cornarokapellet, 
1647-51, Santa Maria 
della Vittoria, Rom.

Bild 12. Gianlorenzo 
Bernini, Altierikapellet, 
1671-74, San Francesco 
a Ripa, Rom.



skall synliggöra ett möte mellan 
människan och det gudomliga, en 
själ berörd av en gudomlig 
budbärare, men en själ med en 
berörd och mottaglig kropp.
! Bernini väljer instrumenten i 
sin egen konsts resurser. Konsten 
hade i denna kultur en särställning 
liknande religionen. Bildkonst stod 
inte enbart i religionens tjänst, utan 
tillskrevs också en förmåga att visa 
det ”omöjliga”, i analogi med 

religionens uppenbarelser.289 
Målningar och skulpturer kunde synliggöra den 
gudomliga plan, den perfektion, som i den fysiska 
verkligheten hindras av åldrande, glömska, förfall, 
sjukdom och synd. Det ”omöjliga” var ett namn på de 
paradoxala tillstånden i inkarnationen och i 
uppståndelsen, men också ett namn på 

”skönhet” (idea della 
bellezza). Bernini skapar 
i Teresas och Ludovica 
Albertonis ansikten 
”skönhet” i kombination 
med uttrycken för extas 
och närhet till 
transcendensens. Trots 
att konstvetenskapens 
forskare inte sällan 
tycker sig höra Teresas 
jämrande stönanden 
(som hon skriver om i 
sin självbiografiska 
skildring av visionen) , 
så uttrycker inte Bernini 
den pågående kampen, 
ingen kramp, ingen oro, 
utan just paradoxen, det 
”omöjliga” i konstens 
bild av det ”sköna”, i 
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289 I Poussins teoretiska fragment, återgivna i Bellori, 1672, finns uttrycket det 
”omöjliga” som namn på konstens förmåga att synliggöra vad som inte blir till i den 
fysiska, historiska verkligheten, men som antogs finnas i Guds plan med skapelsen. 
En viss likhet med aristoteliskt tänkande finns här. I Aristoteles´ filosofi om det 
metafysiska finns tanken på idén eller formen (morfe) som ett slags teleologiskt 
styrande princip eller essens i kategorierna, i samverkan med materien (hyle), 
formen kan aldrig erfaras ren i den fysiska verkligheten, men klassicistiskt 
inspirerade konstnärer under 1600-talet kunde föreställa sig bildkonsten som ännu 
närmre formen än den övriga fysiska verkligheten.

Bild 13. Gianlorenzo Bernini, Den heliga 
Teresas extas, Cornarokapellet, Rom.

Bild 14. Gianlorenzo Bernini, Ludovica 
Albertoni i Altierikapellet, San Francesco 
a Ripa, Rom.



samspel med uttryck för ”grace” (nåden i religionen, behaget och 
skönheten som en given kategori enligt konstteorin). Bernini 
komplicerar dock uttrycket genom anatomiska detaljer som bryter 
mot skönhetens formel, han bejakar kvinnornas biografiska särart, 
deras egenart som personer. Därmed förstärker han intrycket av 
faktisk händelse, ett paradoxalt förverkligande av ett skeende som 
egentligen är transcendent och endast åtkomligt indirekt, genom 
analogier eller allegorier. I kvinnornas ansikten och händer är 
konstverkets språk inte längre allegori, utan en direkt inblick i det 
”omöjliga”, synligt genom skönhetens drag.
! På detta sätt fungerar den estetiska maskinen i de båda 
kapellen med kvinnliga huvudpersoner, det är en skillnad mellan 
huvudpersonens ansikte och händer å ena sidan (de viktigaste 
platserna för känslomässiga minspel och gester) och övriga uttryck i 
verken. I Cornaro-kapellet förstärks kontrasten mellan Teresas blanka 
dräktveck och den matta ytan i ängelns dräkt som ter sig het, tunn 
och lätt. Hos kvinnan tycks dräkten tung men ändå svävande, hos 
ängeln verkar tyget runt kroppen på väg att bli konsumerat av vind 
eller hetta.! I Gabriele Fonsecas gravkapell i San Lorenzo in Lucina 
(planlagt och utfört vid 1660-talets mitt) iscensätter Bernini också en 
exalterad människas möte med gudomlig uppenbarelse (bild 
15-16).290 Här är det fråga om en medelålders man, en person med 
ett mycket mer individualiserat ansikte än Teresa och Ludovica 
Albertoni. Fonseca var varken helig eller beatifierad. Han var en 
lekman, en läkare med stort engagement i motreformationens 
klosterväsende.291 Mannen syns luta sig fram ur en fyrkantig 
väggnisch, i något övernaturlig storlek, i vit marmor. Han förefaller 
nästan pressa sig fram. I ansiktet spelar skiftningar som av rädsla 
eller undran, likt skyar över hans drag. Kinder och ögonpåsar 
framstår som uppblåsta, som om han utsattes för ett starkt tryck 
inifrån.
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290 Om kapellets och skulpturbystens datering, se Careri, 1995 (1990), s. 11. Careri 
hänvisar till Wittkowers datering (på stilistiska grunder) av kapelldesignen till 1664  
och skulpturen av Fonseca till 1674-75 (på grund av att skulpturen inte är omnämnd 
i en tillförlitlig guide år 1674). I Bernardini & Fagiolo dell’ Arco, 1999, finns en 
diskussion om datering på grundval av arkivmaterial. Fonseca får rätten till kapellet 
1661. Ferrari & Papaldo, 1999, s. 186-187, antar att kapellets helhetsdesign utfördes 
1661-64, men att porträttet utfördes efter Berninis Parisresa 1665 men före 
Fonsecas död 1668. I Federico Franzinis guidebok från 1668, Roma antica e 
moderna… omnämns Berninis kapellutsmyckningen som helhet, i beskrivningen av 
kyrkan, s. 114, men ingenting uttryckligen om just bysten (vilket inte är ett bevis för 
att den inte var färdig då). I Giovanni Battista Mola, Breve racconto…, 1663, s. 186, 
beskrivs Fonseca kapellet som Berninis disegno och alla målningar nämns, men 
inget uttryckligen om bysten. I Filippo Titis Studio di pittura, Scoltura & Architettura, 
nelle Chiese di Roma…, 1674, s. 224, är det enbart målningarna som framhävs.
291 Careri, 1995 (1990), s. 11-14; Buchowiecki, 1970, s. 266-282;  Bertoldi, 1994, s. 
80-94.



! De flesta forskare som 
analyserat figuren stöts bort av 
det extrema i Fonsecas 
utseende.292 Så, varför är 
Fonseca inte lika vacker i sitt 
möte med gudomlig 
uppenbarelse som Teresa och 
Ludovica Albertoni? 
! Ett svar är att Fonseca inte 
är en kvinna. I den manligt 
styrda kultur det rör sig om 

framträder tankeinnehållet i 
kvinnans skepnad, den tänkande i mannens. Fonseca är ett subjekt, 
likt Berninis eget och andra mäns, han är det sökande och 
ångestfyllda jaget. Den kulmen eller fulländning som Teresas ansikte 
visar är en föreställning i den manliga tanken, en stegrad fantasi där 
kvinnan, som skildrat händelsen, givit ett stoff för den manliga 
inlevelsen.
! Ett annat svar handlar om den situation Fonsecas gestalt 
synliggör. Vad händer i kapellets iscensättning? Den vanliga 
uppfattningen är att Fonseca förevigats i ett ständigt pågående 
bedjande. Med intensiv andakt kontemplerar och upprepar mannen 
den ödmjuka gest den svarta ängeln visar upp för honom, en 
devotionsgest vars förebild är Marias i Bebådelsen, i 
altarmålningen.293 Jag prövar för min tanke en annan lösning: 
Fonseca uppstår med kropp och själ till det andliga liv som väntar de 

saliga döda. En 
uppståndelsetematik är möjlig 
att erfara i änglarnas rörelser i 
kapellet. Fonseca kan tänkas 
”vakna” till detta nya liv, med
en kropp som också uppstått. 
Mannens oro skulle kunna 
förklaras av den fullkomligt 
okända existens han nu 
befinner sig i, som en nyfödd 
tränger han sig in i världen, 
klamrar sig fast i radbandet och 
söker hjälplöst vägledning hos 
ängeln som instruerar honom.

Verken har en 
meningskonstruktion där 
betraktarens föreställningar är 
bärande och formande. 
Uttrycket hos gestalterna och i 
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292 Se t.ex. Hibbard, 1990 (1965), s. 217,  om hur figuren stämplats som 
karikatyrmässig i litteraturen.
293 Denna tolkning är Careris, 1995 (1990), s. 18-50.

Bild 15 & 16. Gianlorenzo 
Bernini, Gabriele 
Fonseca, marmor, 
Fonsecakapellet, Rom. 
Detalj.



verken som helhet förverkligas genom betraktarens deltagande.
! Inför Caravaggios verk utfyller, fullföljer betraktaren i sin fantasi 
figurernas känslor. Inför Poussins sakramentsskildring kan 
betraktaren uppleva synestetiska effekter. Känslans identitet får en 
berättande roll, medan måleriet framförs likt koncertmusik.
! Inför Berninis kapellskulpturer kan betraktaren föreställa sig ett 
omöjligt, oavgjort val mellan sinnlighet och andlighet, för att slutligen 
erfara hur motsatsen mellan dessa existensformer upplöses i 
konstverket.
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Från affekt till dygd
Om känslans uttryck och funktion i 1600-talets lutherska 
predikoretorik

Nils Ekedahl

När Karl XI i början av 1690-talet gav Nicodemus Tessin d.y. 
befallning att påbörja ombyggnaden av det ålderdomliga slottet Tre 
Kronor i Stockholm till ett modernt barockpalats var det uppförandet 
av en ny, klassicistiskt präglad slottskyrka som fick inleda arbetet. Till 
de konstnärer som engagerades hörde målaren David Klöcker 
Ehrenstrahl (1628-1698), som bl.a. utförde två stora målningar för 
korets sidoväggar, den ena en väldig, dramatiserad framställning av 
yttersta domen, den andra en mindre, emotionellt mer återhållen 
korsfästelsescen. I centrum för den senare syntes Jesus fastnaglad 
på korset, omgiven av de sörjande kvinnorna. Ovanför korset 
svävade änglar, som uttydde scenens innebörd med hjälp av 
språkband med texten Peccata mundi (”Världens synder”) och Sic 
Deus dilexit mundum (”Så älskade Gud världen”).294

! Korsfästelsen var ett i hög grad konventionellt motiv i tidens 
kyrkomåleri.295 Icke desto mindre lät Ehrenstrahl utge en 
”explication” på både svenska och tyska för att förtydliga 
målningarnas innebörd. Av den framgår att det fanns ett bestämt 
teologiskt program bakom dem, liksom att konstnären strävat efter 
att ge dem specifikt luthersk prägel.296 Den sammanhållande 
teologiska länken var läran om ”Christi Mandoms åtskillige Tilstånd”, 
som det hette i Matthias Hafenreffers flitigt brukade dogmatiska 
kompendium. Enligt detta kunde Jesu liv indelas i tre skilda 
existensformer, nämligen först hans himmelska tillvaro före 
inkarnationen, därefter hans ”förnedringstillstånd” under livet på 
jorden samt slutligen hans ”härlighetstillstånd” efter uppståndelsen 
och himmelsfärden.297 I sin explikation förklarade Ehrenstrahl att 
hans målningar skulle förstås som illustrationer av de två sistnämnda 
tillstånden:
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294 Ragnar Josephson, Tessin. Nicodemus Tessin d.y. Tiden–mannen–verket I 
(Stockholm, 1930), s. 112ff. resp. Axel Sjöblom, David Klöcker Ehrenstrahl (Malmö, 
1947), s. 67f. Se även Gunnar Mascoll Silverstolpe, ”Rumsinredningarna i 
konsthistorisk belysning”, Stockholms slotts historia II, red. Martin Olsson 
(Stockholm, 1940), s. 239ff.
295 Inga Lena Ångström, Altartavlor i Sverige under renässans och barock. Studier i 
deras ikonografi och stil (Diss., Stockholm, 1992), s. 245–251.
296 Allan Ellenius, De arte pingendi. Latin art literature in seventeenth-century 
Sweden and its international background, Lychnos-bibliotek 19 (Diss., Uppsala, 
1960), s. 271.
297 Matthias Hafenreffer, Compendium theologiae, ex D.D. Matt. Hafenreff. loci 
communibus collectum. Thet är, then christelige religionens lärostycker, övers. L. 
Laurinus (Stockholm, 1693), s. 133f.



Emedan Nu HErren Christus/ som en hela werldenes Återlösare/ i 
theße Skilderier/ hwilka innehålla thes Korsfästning/ vti sitt 
diupaste förnedrings stånd/ på Korßet afbildad är: Altså har man 
honom twert emot på andre sijdan om Altaret welat förestella/ 
huru han på yttersta dagen vti all som största Härlighet/ warder 
kommandes at hålla dom öfwer Lefwandes och Döda.298

Tillsammans formade målningarna en antites, där förnedringen på 
Golgata ställdes mot Jesu makt och myndighet vid yttersta domen. 
Målningarna kan således förstås som ett försök att åskådliggöra en 
central kristen lärosats.
! Men därtill riktade de en uppmaning till åskådarna. Att så var 
fallet framgår av den tyskspråkiga versionen av Ehrenstrahls skrift, i 
vilken han framhöll att han ställt de två motiven mot varandra ”damit 
also der Heyland in seiner tiefesten Erniedrigung/ und auch in seiner 
grösten Herrlichkeit möge angeschauet/ und von allen und ieden 
sein Creutz betrachtet werden/ als das eintzige Mittel/ der ewigen 
Verdamnüß durch Buße in der Gnaden-Zeit zu entgehen”.299 
Förvandlingen från förnedring till upphöjelse gällde inte bara Kristus, 
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298 David Klöcker Ehrenstrahl, Explication öfwer twenne stora skilderier […] uti 
choret, af kongl. slotz kyrkian i Stockholm (Stockholm, 1695), fol. Br.
299 David Klöcker Ehrenstrahl, Die vornehmste Schildereyen, welche in denen 
Pallästen des Königreiches Schweden zu sehen sind (Stockholm, 1694), s. 32.

Bild 1. Slottskyrkan på 
Stockholms slott 1694. 
Målningen av 
korsfästelsen anas på 
korets vänstra sida, 
målningen av yttersta 
domen på den högra. 
Gravyr av Willem 
Swidde i Suecia antiqua 
et hodierna. Foto: 
Kungliga Biblioteket, 
Stockholm.



utan varje kristen, 
vars liv skulle följa 
en liknande 
utvecklingskurva 
från timlig 
prövning till 
himmelsk 
lycksalighet. Men 
för att nå sin 
himmelska 
bestämmelse 
måste människan 
göra bot och 
bättring, och i sin 
skrift utpekade 
Ehrenstrahl det 
andäktiga 
åskådandet av 
Jesu kors som det 
enda sättet att 
undgå den eviga 
fördömelse som 
avbildades i 
domsskildringen 
på andra sidan 
koret. Retoriskt 
syftade 
målningarna till att 
få  åskådarna att 
leva sig in i 

passionsberättelsen, rannsaka sitt eget leverne, ångra sina synder 
och leva i enlighet med den lutherska morallärans normer.

Känslans plats i barockens luthersk-ortodoxa predikokonst
Med sina konfessionella och moraliserande accenter kan 
Ehrenstrahls målningar jämföras med tidens luthersk-ortodoxa 
homiletik, i vilken utläggandet av passionen spelade en central roll. 
En av dem som predikade över den var hovpredikanten och 
biskopen Haquin Spegel (1645–1714), vars postumt utgivna postilla 
Passions-andackt (1723) ger god inblick i tidens känslosamma 
konfessionella spiritualitet.300 För eftervärlden är Spegel mest känd 
som psalmdiktare och författare till det 1685 utgivna eposet Guds 
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300 Haquin Spegel, Passions-andackt/ eller trettijo predikningar öfwer wårs herras 
och och frälsares Jesu Christi dyra och oskyldiga pinos och lidandes historia 
(Stockholm, 1723). Boken utgavs 1727 i en andra upplaga. Hänvisningar till den 
första upplagan ges fortsättningsvis med sidnummer inom parentes i löptexten. Om 
Spegel som predikant se vidare Nils Ekedahl, Det svenska Israel. Myt och retorik i 
Haquin Spegels predikokonst, Studia rhetorica Upsaliensia 2 (Diss., Uppsala, 1999).

Bild 2. Ärkebiskop 
Haquin Spegel 
(1645-1714). Kopparstick 
av Elias Brenner i 
Spegels postilla 
Passions-andackt 1723. 
Foto: Uppsala 
universitetsbibliotek.



Werk och Hwila.301 I sin samtid bar han dock även rykte om sig som 
framstående predikant. Särskilt uppburen var han inom den högsta 
samhällseliten – kungafamiljen, hovet och de högsta 
ämbetsmannakretsarna – vilka tycks ha uppskattat hans konstfulla 
förkunnelse. Flertalet av hans bevarade predikningar har också 
ursprungligen framförts vid hovet eller i dess närhet. I det följande vill 
jag ta hans postilla till utgångspunkt för några korta reflektioner kring 
känslans uttryck och funktion i barockens luthersk-ortodoxa 
förkunnelse: Vilka känslor ville Spegel väcka? Hur gick han retoriskt 
tillväga för att göra det? Och vilket var syftet?
! I den idé- och litteraturhistoriska handbokslitteraturen har 
1600-talets lutherska förkunnelse inte sällan beskrivits som ensidigt 
intellektualistisk, enkom inriktad på att få åhörarna att memorera och 
efterleva katekesens bud. Ett typiskt exempel härpå ger Sten 
Lindroths Svensk lärdomshistoria (1975):

Den lutherska ortodoxin gav föga utrymme för ett innerligare 
religiöst liv. Det väsentliga var dogmerna, den sanna läran, och 
den villkorslösa lydnaden för kyrkans bud och stadgar. Tron 
uppfattades som ett intellektuellt försanthållande av objektiva 
satser, oundgängliga för frälsningen och utvecklade i 
katekesen.302

Bilden har dock ifrågasatts under de senaste decennierna, och i en 
inflytelserik studie har Debora K. Shuger påvisat hur 1600-talets 
predikoretorik, på katolskt såväl som på lutherskt område, i själva 
verket vilade på en människosyn som tillskrev känslorna eller 
”affekterna” en central plats i själslivet. Med utgångspunkt i 
Augustinus psykologi och retorik betraktades känslan inte i första 
hand som ett hot mot förnuftet, utan som en positiv kraft som gav 
riktning åt viljan. Den var därför ett ofrånkomligt inslag i all 
förkunnelse som strävade efter att omvända åhörarna och påverka 
deras livsföring:

The evaluation of passionate discourse in Renaissance rhetoric 
follows from this assimilation of spiritual and affective experience. 
Movere is no longer thought of as deceptive and subrational 
obfuscation or dangerous enchantment. Rather, emotional 
persuasion aims at the transformation of moral and spiritual life 
by awakening a rightly ordered love, by redirecting the self from 
corporeal objects to spiritual ones. […] It gives invisible truth a 
local habitation and a name through metaphor, symbol, 
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302 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden (Stockholm, 1975), s. 119.



prosopopoeia and all the figures that create drama, vividness, 
and force […].303

Den norske kyrkohistorikern Bernt Torvild Oftestad har på liknande 
sätt skildrat den luthersk-ortodoxa homiletiken som ”en lära som rör 
hjärtat” med avstamp i en postilla av den tyske teologen Martin 
Chemnitz (1522–1586). Han betonar hur Chemnitz förankrade 
omvändelsen i människans psyke, vilket beskrevs som i första hand 
emotionellt och viljemässigt bestämt. För att nå sitt mål och leda 
åhörarna till omvändelse måste förkunnelsen därför bygga på ett 
tilltal som ”antände” hjärtat på samma gång som det ”upplyste” 
förnuftet.304 Därtill har Valborg Lindgärde i en studie av 16- och 
1700-talets svenskspråkiga passionsdiktning klarlagt den centrala 
roll som uppväckandet av läsarnas ”affekter” spelade i denna typ av 
texter.305

! Den positiva värderingen av känslorna – vilka annars 
betraktades med stark skepsis – var alltså påtaglig inom den 
lutherska predikoretoriken, vilken jämsides med de påverkansmedel 
som Aristoteles i Retoriken kallat logos och ethos, sakargument och 
talarens karaktär, uttryckligen ålade predikanterna att engagera 
åhörarnas pathos eller känsloliv. Kravet härpå återkom regelmässigt i 
tidens homiletiska läroböcker. Så även i den elementära handledning 
i predikokonsten som Uppsalaprofessorn Erik Benzelius utgav i 
början av 1690-talet, i vilken fastslogs att allt i predikan är förgäves 
om talaren försummar att ”leda själarna” och ”röra känslorna”.306

! En predikogenre där det emotionella tilltalet av tradition fick 
stort spelrum var utläggningen av passionshistorien. Att så var fallet 
är väl inte så förvånande – med sin inre och yttre dramatik har 
skildringen av hur Jesus förråddes, förhördes av Pilatus och 
översteprästerna, pryglades av soldaterna, korsfästes och slutligen 
dog alltid inbjudit till känslomässig inlevelse. Samtidigt står det klart 
att passionshistoriens roll accentuerades i fromhetslivet under 1600-
talets sista decennier. I 1686 års kyrkolag upphöjdes långfredagen till 
helgdag och blev slutpunkt för en period av intensiv predikoaktivitet: 
enligt lagen skulle historien om Jesu lidande och död utläggas för 
regelbundet under veckorna från fastlagssöndagen fram till 
palmsöndagen, såväl i söndagarnas aftongudstjänster som i de s.k. 
veckopredikningarna. I städerna skulle berättelsen genomgås 
ytterligare en gång veckan närmast påsk. Kulmen nåddes på 
långfredagen, då det skulle predikas över korsfästelsen hela tre 
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303 Debora K. Shuger, Sacred Rhetoric. The Christian Grand Style in the English 
Renaissance (Princeton, N.J., 1988),  s. 138.
304 Bernt Torvild Oftestad, ”Lehre, die das Herz bewegt. Das Predigtparadigma bei 
Martin Chemnitz”, Archiv für Refomationsgeschichte 80 (1989), s. 125–153.
305 Valborg Lindgärde, Jesu Christi Pijnos Historia Rijmwijs betrachtad. Svenska 
passionsdikter under 1600- och 1700-talet, Litteratur, teater, film, nya serien 12 
(Diss., Lund, 1996), s. 129–232.
306 Sine motu affectuum & !"#$%&%'$ omnia in rhetoricis sunt inania. Erik 
Benzelius, Epitome rhetoricae ecclesiasticae (Strängnäs, 1694), s. 19.



gånger i stadskyrkorna och två gånger i de vanliga sockenkyrkorna. 
Att dagen tillmättes särskild betydelse illustreras dessutom av att 
prästerna hade tillåtelse att predika längre än vanligt och överskrida 
den timme som kyrkolagen eljest anslog åt predikan.307 Såväl 
Ehrenstrahls målningar som Spegels postilla springer således ur en 
religiös kultur där förkunnelsen av Jesu lidande och död intog en 
central plats.

Kraft och åskådlighet – bibelns affektiva retorik
Betonandet av affekternas roll i själslivet återspeglades inom den 
luthersk-ortodoxa predikoretoriken. Given utgångspunkt för den 
senare var bibeln, vars texter menades vara mönsterbildande för den 
kyrkliga förkunnelsen, ty enligt den inflytelserike tyske teologen 
Johann Gerhard (1582–1637) var det Guds ande själv som talade i 
bibeln: ”Wenn wir die Schrifft lesen wollen/ so sollen wir stets 
gedencken/ als höreten wir den H. Geist/ in und durch sie reden.”308 
Bibelns texter ansågs ge stort spelrum för känslomässiga reaktioner, 
och i tidens exegetik behandlade man utförligt de retoriska grepp 
varmed dessa alstrade olika ”affekter” hos läsarna, grepp som 
predikanterna sedan rekommenderades att efterlikna i predikstolen. 
Det som framför allt gjorde bibeltexterna känslomässigt engagerande 
var enligt de lutherska exegeterna deras efficacia eller retoriska 
”kraft”, liksom deras evidentia eller åskådlighet. Begreppen var 
hämtade från den klassiska retoriken, men ägde här specifik 
teologisk innebörd. Detta gäller i synnerhet efficacia-begreppet, 
vilket den nämnde Johann Gerhard under 1600-talets första 
decennier hade ställt i förgrunden för den luthersk-ortodoxa 
doktrinen om efficacia verbi divini eller det gudomliga ordets 
”verkningskraft”.309

! Vad menades då med efficacia och evidentia? Går man till den 
tyske teologen Salomon Glassius flera gånger omtryckta Philologia 
sacra (1. uppl. 1623) förklaras efficacia som en retorisk kraft, vilken 
alstras dels av själva de ”saker” de bibliska texterna handlar om, 
dels av deras språkliga form. Som exempel på det slags innehåll 
som påverkar läsarna nämns företeelser som Gud och hans verk, 
djävulen och hans ondska, himlen, solen, de fyra elementen, blixtar 
och dunder, död och liv, krig och strider, alltsammans ”höga” och 
betydelsemättade ting som enligt tidens hierarkiska världsbild var 
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307 Ulf Björkman, Stilla veckan i gudstjänst och fromhetsliv. Med särskild hänsyn till 
svensk medeltida tradition, Bibliotheca Theologiae Practicae 2 (Diss., Lund, 1957), s. 
336f.
308 Johann Gerhard, Tractätlein von heylsamer Außlegung der H. Schrifft (Frankfurt a. 
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309 Vidare om Gerhards skriftuppfattning och doktrinen om efficacia verbi se Bengt 
Hägglund, Die Heilige Schrift unde ihre Deutung in der Theologie Johann Gerhards. 
Eine Untersuchung über das altlutherische Schriftverständnis (Diss., Lund, 1951) 
samt dens., ”Efficacia verbi. Frågan om Ordet som nådemedel i äldre luthersk 
tradition”, Kirken og nådemidlene, red. Ivar Asheim m.fl. (Oslo, 1976), s. 49–64.



ägnade att väcka vördnad och förundran. Att bibeln handlade om 
historiskt och mänskligt betydelsefulla ting föreställdes alltså i sig 
göra den retoriskt verkningsfull.
! Framför allt uppehöll sig dock Glassius vid det senare, språkligt 
frambringade slaget av efficacia, vilket han kopplade samman med 
bestämda retoriska grepp: förutom mäktiga epitet som demonstrerar 
de omtalade sakernas utomordentliga vikt nämns hyperboler och 
exaggerationes som förstorar ämnet, konkretiserande exempla, 
metonymier och metaforer (vilka bibeln överflödar av enligt Glassius), 
apostrofer, frågor och utrop som vittnar om de agerande 
personernas känslor samt polysyndes och asyndes som medel att 
ge rytm och pregnans åt innehållet. Syftet tänktes genomgående 
vara att engagera läsarens känslor – typiskt är att verbet movere, ”att 
röra affekterna”, en av talarens huvuduppgifter enligt den klassiska 
retoriken, återkommer gång på gång i texten. Såväl asyndes och 
polysyndes som fingerade frågor och utrop tjänade enligt Glassius 
dessutom till att demonstrera de bibliska författarnas eget 
engagemang i de händelser som förtäljs.310

! Kännetecknande för de bibliska texterna tänktes vidare vara 
deras evidentia eller åskådlighet. Att bibelns budskap var klart och i 
princip möjligt för vem som helst att förstå utgjorde en hörnsten i den 
lutherska bibelhermeneutiken, som starkt betonade skriftens 
intellektuella perspicuitas.311 Glassius markerade dock skillnaden 
mellan förståndsmässig klarhet och den sinnliga åskådlighet som 
springer ur ett visuellt, dramatiserande framställningssätt: ”Med den 
språkliga åskådligheten i den Heliga skrifts text eller 
framställningssätt förstår vi här inte dess klarhet och perspicuitas, 
vilken gör att den kan begripas av alla uppmärksamma granskare, 
utan mer specifikt dess förmåga att framställa en sak liksom inför 
betraktarnas ögon.”312 Även denna förmåga låg enligt honom i såväl 
texternas innehåll som deras språk. Det är inte alldeles lätt att se 
skillnaden mellan de två slagen av evidentia, och för denna uppsats 
räcker det att konstatera att de bibliska texterna tänktes uppnå 
åskådlighet med hjälp av exempla, liknelser, metaforer och 
metonymier, liksom grepp som apostrofer, direkt anföring och 
fingerade utrop, tal och dialoger lagda i munnen på de agerande 
personerna samt den i Gamla testamentet ofta förekommande 
hebreiska interjektionen ”se!”, ecce på latin. Särskilt de senare 
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310 Salomon Glassius, Philologia sacra, qua totius SS. Veteris et Novi Testamenti 
scripturae tum stylus et literatura, tum sensus et genuinae interpretationis ratio et 
doctrina libris quinque expenditur ac traditur […], editio novissima (Leipzig, 1763), 
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ejus claritatem & perspicuitatem, qua ab omnibus diligenter eam scrutantibus intelligi 
potest: sed specialius virtutem meam, qua res quasi ante oculos spectandae 
proponuntur. Glassius, a.a., sp. 287.



greppen är värda att notera, då Glassius liknade bibelns 
framställningssätt vid en slags teaterföreställning som låter 
berättelserna utspelas inför läsarnas inre blick (in comicum quendam 
actum […] figurat).313

! Att syftet med dessa retoriska grepp var att väcka 
känslomässigt engagemang var klart utsagt. Glassius tillade dock att 
de bibliska texterna härigenom också skänkte en särskild form av 
kunskap: ”Genom att framställa saken liksom inför betraktarnas 
ögon rör detta sätt att tala inte bara sinnena, utan belyser också 
själva saken på ett sätt som väcker en självupplevd och – som det 
heter i skolorna – intuitiv insikt.”314 Vid sidan av att väcka känslor 
tänktes texterna förmedla en omedelbar form av kunskap, byggd på 
läsarens egen visuella erfarenhet – autopsia är det grekiska ord 
Glassius använder – av de ”saker” som avhandlas. Den 
känslomässiga reaktion som en åskådlig och konkret framställning 
skänker tänktes med andra ord utgöra en egen form av kunskap, 
vars evidens inte byggde så mycket på logiska argument som på 
inlevelse och upplevd närvaro.315

Känslans retorik i Haquin Spegels passionspredikningar
Redan en hastig blick på Spegels postilla ger vid handen att strävan 
efter ”kraft” och ”åskådlighet” spelade en viktig roll i hans 
förkunnelse. Att syftet var att väcka känslor framgår på många 
ställen, och Spegel återkom ofta till hur mediterandet över passionen 
skulle ”beweka” eller röra åhörarna. Visserligen ansågs affekterna 
vara riskabla, men i den kristna förkunnelsen kunde de inte 
undvaras, och i stället för att ta avstånd från dem måste en kristen 
människa lära sig att känna igen dem och skilja mellan goda och 
onda sådana. Samtidigt som hon måste kväva och övervinna onda 
känslor – ”onde och fördömelige affecter förblinda en menniskia så 
aldeles/ at hon kan intet blifwa warse/ thet hon störter sig sielf i 
yttersta olycko och fördärf” – bör hon odla de goda: ”Wi böre 
therföre med hiertans sorg och ånger stedse beskoda honom på 
korsens trä/ […] ty omskönt et Christeligit hierta bör bewekas ehwar 
thet ser sin Frälsare; likwäl aldramäst/ när det beskådar Honom på 
korset.” (294f.) De känslor Spegel strävade efter att väcka var framför 
allt sorg, ånger, skuldmedvetenhet, fruktan för Guds vrede och 
”förkrosselse”, men också tröst, hopp, glädje och kärlek till Kristus.
! Att uppväckandet av affekterna var ett centralt mål för Spegels 
postilla råder det alltså inga tvivel om. I en av predikningarna 
försökte han också övertyga läsarna om det ohållbara i den antika 
stoicismen och dess strävan efter oberördhet:
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Thet hafwa warit någre ibland the lärda Hedningar/ som hafwa 
welat/ at en menniskia skulle wara så känslolös/ som en stock 
eller sten; sägandes/ at en klok och stadig man bör intet låta sig 
märkja/ at han hafwer någon affect, eller at hans sinne kan af 
någon ting ändras och bewekas. Men ther med wilja the ju 
förmena/ at en menniskia skal intet wisa sig hafwa behag til 
något dygdigt/ eller styggelse vid thet onda/ eller hugnad af thet 
goda. Förthenskul är thet thes större under/ at ock somlige 
Christne wilja apas efter the gäckeliga hedningar; inbillandes sig 
tå wara kloke män/ när the äro wrånge Stoicer; tå wara rätt faste 
och beständige/ när the äro dumme och känslolöse/ och 
bekymra sig hwarken om ondt eller godt. (92)

Även om Bernt Olsson i sin avhandling om Guds Werk och Hwila har 
karaktäriserat Spegels syn på affekterna som i grunden stoisk, står 
det klart att Passions-andackt ger uttryck för en mer positiv värdering 
av känslolivet.316 Att så är fallet visar också en expressiv passage i 
en av predikningarna över Jesu ord på korset, i vilken liknelsen av en 
känslolös människa vid en sten åter dras fram: 

O huru kunde himmel och jord stå/ när theras Skapare således 
klagade? […] O huru borde tå icke wåre jordiske stenhiertan 
skälfwa uti os/ som hafwe förorsakat JEsu sådana jämmer? skal 
GUDs Son bedröfwas öfwer wåra synder/ och wi skolom sielfwe 
intet sörja öfwer them? skal Han swettas och blöda/ och wi skulle 
intet gråta? wardt han förskräckt för GUDs wrede/ och wi skolom 
intet fruchta therföre? (405)

Här utpekas sorg, gråt och fruktan på nytt som det rätta gensvaret 
på de händelser som skildras i postillan. Affekterna uppfattades som 
de drivkrafter som styrde viljan, vilket gjorde dem till en ofrånkomlig 
del av människans förmåga till moralisk urskillning och dygdigt 
handlande. Strävan efter efficacia och evidentia blev därför ett 
centralt inslag i predikningarna.
! Spegels försök att skapa evidentia röjer sig på flera ställen i 
predikningarna. Inte minst framgår den av de återkommande 
uppmaningarna att ”se” och ”betrakta” passionsberättelsen. Så t.ex. 
i den inledande predikan, där läsarna efter en dogmatisk utläggning 
om nödvändigheten av Jesu försoningsoffer påminns om vikten av 
att ”beskåda” detta: ”Hwad/ och hwarföre Christus hafwer lidit/ thet 
hafwen i nu hördt, och lären förmodeligen behierta. Jag skal nu/ uti II. 
Delen/ af Texten wisa/ hwad Christus begär af os för alt sådant/ 
nämliga/ at wi skolom se och beskoda honom.” (10) Vid ett annat 
tillfälle anförs Paulus ord om hur de kristna fått Kristus ”för ögonen 
målad” (Gal. 3:1), liksom passionsberättelsen kallas ett ”jämmerligit 
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och ömkeligit Spectakel”, dvs. någonting värt att se och betrakta 
(4).317 I sin helhet bygger postillan på en visuellt orienterad 
meditationspraxis, vilken i likhet med Ignatius av Loyolas andliga 
övningar baserades på tanken att åhörarna och läsarna skulle 
föreställa sig vara närvarande med sina sinnen i passionsdramats tid 
och rum.
! Mot bakgrund av de återkommande uppmaningarna till att ”se” 
och ”beskoda” passionsdramat väntar man sig ett liknelse- och 
metaforrikt framställningssätt i postillan. Inslaget av detta slags 
figurer är dock inte särskilt påfallande. Men det går att hitta exempel, 
så t.ex. då Spegel i bokens inledande predikan skildrar Jesus 
bedjande i Getsemanes trädgård:

Hans hierta lika som smälte bort i blods tårar. Thet war kalla 
natten/ och han swettades äntå: thet war ingen som sargade 
honom/ och han swettades dock blod. Sannerliga/ thet synes lika 
som Christus skulle stått för en heet ugn/ och si/ han giorde så; 
ty han klagar: Herren hafwer sändt en eld af högdene uti min 
been/ och låtet honom ther mäcktig wara. Hwi skulle thet tå icke 
twinga swett af honom/ och giöra swetten blodig? (5)

Förutom beskrivningen av hur Jesu hjärta ”smälter” i blod liknar 
Spegel dennes nattliga uppgörelse med Gud vid en brinnande ugn, 
vars hetta tvingar fram blodig svett – värt att notera är hur den 
senare metaforens bildled understryks med den karaktäristiska 
uppmaningen ”si” och ett bekräftade citat från Gamla testamentet 
(Klag. 1:13). Längre fram i predikan liknas vidare den korsfäste Jesus 
vid ett stormpiskat, avlövat träd: ”Jesus stod rett som et bart trä, på 
hwilket stormen hafwer icke lemnat et löf eller blad, at han måtte wäl 
säga, hans werk hade upätet honom, eller som Theodoretus hafwer 
sagt, ’$%*+,--./*, hafwer blottat och afplockat mig.” (6)
! Ett annat sätt att skapa åskådlighet var att arbeta med 
detaljrika beskrivningar eller descriptiones av det slag som tränades i 
skolundervisningen. Ett exempel härpå möter då Spegel i samma 
predikan beskriver Jesu rådbråkade kropp:

En stor pino hafwer Jesus lidit uti sin heliga lekamen. Hans hud 
och kött war sönderhackadt utaf gislorna/ Hans händer och fötter 
woro sargade af spikarna/ Hans huwud af törne-Kronan/ Hans 
hierta af spiutet. Ja/ alla hans lemmar woro upfylte med then 
största plåga/ som menniskiors arghet kunde uptänkckja.” (4)
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Här brukade Spegel dessutom en figur som kallades distributio och 
som innebar att en sak delades upp i flera led för att göras mer 
konkret och påtaglig för mottagarnas sinnen.318

! I allmänhet förekommer dock bilder av detta slag tämligen 
sparsamt i Passions-andackt, och det är symptomatiskt att exemplen 
ovan härrör från en fri efterbildning av två långfredagspredikningar av 
den berömde anglikanske predikanten Lancelot Andrewes (1555–
1626), vilken representerade en predikoriktning där man lade stor vikt 
vid bruket av slående och oväntade bilder.319 I sin helhet anknöt 
postillan i stället till den lutherska predikotraditionen på kontinenten, 
inom vilken man snarare favoriserade sådana retoriska figurer som 
spelade med åhörartilltalet och tankefigurer som gav skärpa åt 
budskapet.320

! Att inslaget av bilder inte är så markant i Passions-andackt 
betyder alltså inte att predikningarna saknar åskådliggörande grepp. 
I sin bok framhöll Glassius hur utrop, frågor och apostrofer fick de 
bibliska texterna att likna en teaterscen, och på liknande sätt formar 
sig Spegels predikningar stundtals till dramatiserade scener, 
ljudande av olika röster, avsedda att ge läsarna känslan av närvaro. 
Ett prov härpå ger ovannämnda predikan, där Spegel skildrar hur 
den döende Jesus var övergiven av alla:

Christus hade ingens medömkan/ ingens hugswalelse i sielfwa 
döds-ångsten/ antingen av GUD eller menniskior. […] Intet af 
fiender/ ty the ropade: Tag thenna af wägen/ och gif os Barrabam 
lös. Bort med honom. Hans blod komme öfwer os och öfwer 
wåre barn. The skakade sin hufwud åt honom/ och sade: Twi tig. 
The begabbade honom och sade: Låt se om Elias kommer och 
tager hon ned af korset. (5)

På likartat sätt gick Spegel tillväga i en av predikningarna över 
Golgatavandringen, vars inledning formar sig till en flerstämmig 
dialog mellan vännen i Höga visan, judarna, Jesus, Pilatus samt 
Spegel själv, apostroferande sina läsare:
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318 Jfr Gerhard Johannes Vossius, Elementa rhetorica eller retorikens grunder, 
översatt och utgiven av Stina Hansson, Litteraturvetenskapliga institutionen, 
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320 Jfr J0nis Kr1sli2&, Dominus narrabit in scriptura populorum. A Study of Early 
Seventeenth-Century Lutheran Teaching on Preaching and the Lettische Lang-
gewünschte Postill of Georgius Mancelius, Wolfenbütteler Forschungen 54 
(Wiesbaden, 1992), s. 213–234.



Så degelig/ som then andeliga Bruden med sina tros ögon såg 
JEsum Christum wara/ tå hon sade: min wän är hwit och röd/ 
utkorad ibland mång tusend; så eländig sågo the otrogne Judar 
Honom/ med sina lekamliga ögon/ när the sade: Han hafwer 
ingen skapnad eller degelighet/ wi såge Honom; men ther war 
ingen then skapnad/ som os kunde behaga. Och huru skulle Han 
wara behagelig för kötsliga och stolta ögon/ emedan JESUS 
genom Davids munn sade om sig sielf: jag är matk och icke 
menniskia/ menniskiors gabberi och folks föracktelse. Men/ käre 
Christne/ så jämmerliga hade Judarne sielfwe handterat wår 
Frälsare/ så hade the låtit sönderslita Hans heliga lekamen med 
törne och med gislor/ så hade the förstält Hans heliga ansickte 
med spot och blod/ med sår och strimor/ at hedningen Pilatus 
tyckte ingen kunna wara så hård och grymm/ at han icke måtte 
bewekas utöfwer en så ömkelig syn. Therföre han och sielf, tå 
han såg JESUM Christum, så obarmhertigt i mång måtto 
medfaren, sade lika som med häpenhet: si menniskian […]. 
(298f.)

Båda ovanstående citat består till stor del av bibelcitat (Luk. 23:18, 
Mark. 15:36, Matt. 27:49 resp. Höga visan 5:10, Jes. 53:2, Psalt. 
22:7, Joh. 19:5). Det som ger utläggningen dess särprägel är dock 
att bibelcitaten återges i direkt anföring, vilket får berättelsen att likna 
ett drama, där de agerande personerna själva vänder sig till 
betraktarna. Tekniken kan ses som ett svar på Glassius idé om 
retorisk autopsia, men kan också kan sättas i samband med 
compositio loci, ”visualiseringen av platsen”, och applicatio 
sensuum, ”användandet av sinnena”, i den jesuitiska 
meditationstekniken.321

! Värt att notera är vidare hur gammaltestamentliga citat 
användes som yttranden av passionsberättelsens aktörer. Spegel 
brukar greppet flitigt och förklarar att den från Klag. 1:12 hämtade 
texten för postillans första predikan – ”Eder allom säger jag/ som gån 
här fram om: Skåder doch och ser til/ om någor werk kan wara 
sådana/ som min werk/ then mig så upäter; ty HERren hafwer giordt 
mig full med jämmer/ på sin grymma wredes dag.” (1) – ska förstås 
som ett yttrande av Jesus. I sin historiska kontext syftade orden på 
profeten Jeremia, vilken vid denna tid räknades som Klagovisornas 
författare. Spegel lägger i stället yttrandet i munnen på den korsfäste 
Jesus, som med en allegorisk tolkning av skriftstället själv får vända 
sig till läsarna med uppmaningen att betrakta hans lidande.
! Andra dramatiserande grepp var enligt Glassius apostrofer och 
frågor riktade till läsarna. Prov på sådana ges då Spegel i 
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inledningspredikan går i dialog med läsarna för att utreda frågan om 
vem som egentligen hade förorsakat Jesu lidande:

Men besinner älskelige Christne/ af hwem och hwarföre Jeus led 
alt sådant. Af hwem? Utaf mörkrets mackt/ af then ogudachtiga 
Pilato/ then blodtörstiga Caipha,the afwundsfulla Prester/ the 
omilda Krigs-Knecktar? Nei! Ingen av thessa blifwer nämd utaf 
Propheten i wår Text/ utan Gud giorde det. Herren hafwer giordt 
mig full med jämmer/ säger han/ på sin grymma wredes dag. (7)

Här ställdes frågan varför Jesus måste utstå lidande direkt till 
åhörarna. Spegels svar var avsett att överraska: Gud själv. För att nå 
denna effekt dröjer han med svaret, och först efter att han avvisat en 
rad tänkbara svar i form av retoriska frågor gav han det paradoxala 
men korrekta svaret att det var Gud själv som bestämt att Jesus 
måste lida. Att så var fallet bekräftades dessutom med ett bibelord 
tolkat som ett yttrande av Jesus på korset. Samtidigt som passagen 
vilar på paradoxens tankefigur ger den med sin dialogiska, 
dramatiserande form ett gott exempel på hur Spegel sökte engagera 
läsarnas känslor med hjälp av den teatrala evidentia som Glassius 
menade vara typisk för bibelns texter.
! Men det är också tydligt att Spegel strävade efter att förläna 
framställningen efficacia eller ”kraft”. Ett återkommande inslag i 
predikningarna är strävan att visa passionshistoriens universella 
innebörd och övertyga läsarna om att den utgör världshistoriens 
vändpunkt. Berättelsen om hur en man anklagad för uppvigling 
döms och avrättas i antikens Palestina kan te sig blott alltför 
alldaglig. I själva verket rymmer den, enligt Spegel, ofattbara 
dimensioner: 

Naturen frögdade sig öfwer Christi födelse/ Änglarna sungo i 
luften/ en ny stierna uptändes på Firmamentet: men naturen 
hisnade wid Christi död/ Solen förmörkades, Klipporne remnade/ 
Grafwarna öpnades/ the döde stodo up. Och thet bör/ så mycket 
mer/ trycka Hans döds åminnelse uti wåra hiertan; emedan thet 
är Hans största gierning/ til hwilken/ alla the andra Hans werk/ 
hafwa warit såsom en beredelse. (17f.)

Den verkliga innebörden av Jesu lidande och död hade människorna 
omkring honom inte förstått. Naturen hade emellertid gjort det och 
dess häftiga reaktioner illustrerade händelsens oerhörda betydelse. 
Att reaktionerna föreskrev ett känslomässigt engagemang från 
åhörarnas sida antyds här bara indirekt. På andra ställen framhöll 
dock Spegel naturen uttryckligen som förebild för läsarnas 
känslomässiga respons: ”Huru kunne wi annat än sörja och sucka: ty 
himmel och jord hafwa så giordt. Solen skylte sit ansickte/ och 
likasom blygdes vid at se Christi död: jorden skakade sina inelfwor/ 
och rätt som sönderslet sig af bedröfwelse. (328)
! I ovanstående passage var det väl skildringen av 
naturfenomenen som närmast tänktes ge framställningen kraft – till 
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de mäktiga fenomen som enligt Glassius skänkte bibelns texter 
efficacia hörde ju just beskrivningar av blixt och dunder och de fyra 
elementen i uppror. Men Spegel arbetade också med höga och 
mäktiga epitet för att lyfta fram de omtalade händelsernas vikt. Så 
sker i följande avsnitt, där han försöker skildra inkarnationens 
mysterium:

Men emedan Gud/ thet klaraste liuset/ kunde intet beskodas af 
Creaturen; ty är Han worden en menniskia/ på thet wi måtte se 
Honom; Han/ then oändelige/ är famnad i en qwinnos armar; 
Han/ then ewige/ är födder i tiden; Han/ then alsmäcktige/ hafwer 
påtaget sig en skröplig natur; ja/ ordet är blefwet kött. […] Han är 
både Gud och menniskia/ och dock allenast en Jesus/ en 
Emanuel/ tillika oändelig och ändelig; ny och gammal; född och 
ewig; himmelsk och jordisk; wis och mäcktig som en Gud, 
sacktmodig och ödmiuk som en menniskia; hafwandes uti en 
lekamen förent creaturet och skaparen/ himmelen och jorden. 
(21f.)

Här är bruket av höga och innebördsmättade epitet påfallande, och 
ställda antitetiskt mot sina motsatser får de bära upp hela 
framställningen: mot Gud, som beskrivs som oändlig, evig, vis och 
allsmäktig, ställs människan som skröplig, ändlig, jordisk och svag. 
Jesus besitter dock i sin person samtliga egenskaper och förenar 
därmed gudomligt och mänskligt. Även här är paradoxen alltså den 
grundläggande tankefiguren, men för att förstärka effekten utnyttjas 
dessutom asyndes och hopning, liksom anaforer och antitetiska 
ordpar, vilka bidrar till att ge framställningen rytm och eftertryck.
! Andra exempel på höga epitet ges då Spegel i 
inledningspredikan erinrar om hur avrättningar brukar väcka både 
nyfikenhet och medömkan. I detta fall finns särskild anledning att 
betrakta vad som sker, eftersom den som avrättas är hög och mäktig 
– och oskyldig:

Han som led alt thetta war en stor och hög person. Hwars och 
ens motgång blifwer räknad efter thet stånd och wärde/ i hwilket 
han lefwer. Om en giorde en stor Herre then orätt/ bewiste 
honom thet föracht/ som man mången gång giör then fattiga/ 
thet skulle räknas mycket högt: Men i weten ho Christus war. […] 
Wi ömkas öfwer/ när wi se ogierningsmän utstå sit straff och gå 
til döden; och huru mycket mer skolom wi giöra/ när en oskyldig 
lider. Jesus war så; Hans fiender/ Pilatus, Herodes och Judas 
måste bekännat. Men när en oskyldig skal lida/ och är ther jämte 
ädel och förnäm af stånd och börd/ thet förorsakar så mycket 
mer medömkan. Ach HERre! ach ädeling! så plägade man klaga/ 
när någor förnäm dödde. JEsus war så. En rättmätig Konung. 
Pilatus skref thet offenteliga/ och wille icke förandrat. Doch thet 
war en ringa ting. Thet förnämsta står tillbaka. JEsus war högre 
än alle menniskior: alla Konungars Konung: then högste GUDs 
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Son. Höfwids-Mannen kunde skönja thet: wisserliga war thenne 
GUDs Son/ säger han.  (6f.)

I överensstämmelse med tidens hierarkiska världsbild poängteras att 
en hög och mäktig persons lidande är mer värt att uppmärksamma 
än en låg persons, vilket gör det än mer angeläget att lyssna till 
berättelsen om hur Guds egen son måst lida och dö. Spegel betonar 
starkt Jesu gudomliga natur – denne karaktäriseras med stegrande 
epitet som ”herre”, ”ädling”, ”rättmätig Konung” och ”Konungars 
Konung” – vilket framhäver det absurda i att han måste dö: en kung 
var enligt gängse sätt att se någon som utdömde straff, inte någon 
som behövde underkasta sig straff, allraminst om han inte begått 
något brott. Avsnittet utmynnar därför i en påminnelse om att 
människan aldrig kan förstå försoningens mysterium.
! Som framgått beskrevs förhållandet mellan gudomligt och 
mänskligt i form av paradoxer. Bernt Olsson har i en uppsats pekat 
på hur Spegel i Passions-andackt medvetet arbetade med sådana, 
ett drag som Olsson vill sätta i samband med idéer om 
”kombinationsförmåga” (ingenio) och ”skarpsinnighet” (agudeza) hos 
barocktänkare som Baltasar Gracián och Emmanuele Tesauro.322 
Men förkärleken för paradoxer kan också sättas i förbindelse med 
admiratio-idealet i tidens poetik, enligt vilket poetens uppgift var att 
väcka läsarens häpnad och förundran genom att skildra märkliga och 
sinnrika ting. Ibland hände det att idealet stegrades till chockverkan: 
diktaren skulle inte bara överraska, utan åstadkomma stupor eller 
”bestörtning”.323 Längre fram i den ovan citerade skildringen av 
inkarnationen framhåller Spegel också förskräckelse och bestörtning 
som passande reaktioner på passionsberättelsen:

At Gud Fader kunde utaf ewighet af sit eget wäsende föda en 
Son/ som Honom lik war/ ther öfwer måste wi/ som tilförene 
sades/ os billigt förundra; men at Guds enfödde Son är död/ och 
thet med en skamlig och smärtelig död/ thet kan ingen höra utan 
häpenhet/ ingen tänkja utan förskräckelse. Therföre ock all 
werlden/ hela naturen/ mer förwandlades öfwer Christi död/ än 
öfwer Hans födelse/ ja/ än öfwer Hans upståndelse och 
himmelsfärd. Ty then giorde Solen swart/ och öfwertäckte 
Himmelen med moln/ sönderbröt Klipporna/ öppnade grafwarna/ 
förfärade the döda. Dömer nu/ Herrans Älskelige/ huru stor then 
kärlek är/ som Gud til os drager. (23)

Här räknas återigen upp de känslor läsarna borde erfara: förundran, 
häpnad, skräck. För att ytterligare tillspetsa innebörden använde 
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Spegel figuren gradatio, stegring, vilken får poängtera hur den 
förundran Jesu födelse väcker bör stegras till bestörtning och fruktan 
vid betraktandet av hans död. Även i detta fall får naturens reaktioner 
fungera som manande förebild för de troendes emotionella gensvar 
på passionshistorien.
! Båda de sistnämnda citaten utmynnar i formuleringar som 
inskärper det ofattbara i Guds frälsningshandlande. De erinrar 
därmed om det grepp som kallades aposiopesis i den klassiska 
retoriken och som innebär att talaren avbryter sig av rörelse eller 
oförmåga att tala. Valborg Lindgärde har noterat figurens förekomst 
inom passionsdiktningen, och i sin studie av Guds Werk och Hwila 
har Bernt Olsson pekat på hur Spegel använde den för att markera 
ödmjukhet inför de gudomliga mysterierna.324 Så är många gånger 
också fallet i Passions-andackt. I ovanstående citat används greppet 
dock snarast för att gestalta ett plötsligt känslokast: från att 
medvetet ha stegrat åhörarnas känslomässiga reaktioner vill Spegel 
få deras häpnad och förskräckelse att plötsligt slå över i ordlös 
begrundan: ”Och hwad skole wi säga här om? Här måste war och en 
tunga blifwa mållös” (7) är det lakoniska konstaterande som avslutar 
skildringen av hur Jesus förenar gudomliga och mänskliga 
egenskaper.

Från affekt till dygd
Som jag har försökt visa mostsvarar framställningssättet i Passions-
andackt väl den luthersk-ortodoxa homiletikens retoriska ideal. Det 
råder inte heller något tvivel om att Spegels syfte var att väcka 
läsarnas känslor. Men samtidigt står det klart att det känslomässiga 
engagemanget inte utgjorde slutmålet för hans förkunnelse. Känslan 
fyllde i grund och botten blott en instrumentell funktion, och som 
avslutning vill jag peka på hur de affekter Spegel sökte framkalla 
ytterst betingades av den homiletiska uppgiften att väcka tro och få 
läsarna att tillämpa de moraliska lärdomar som passionsberättelsen 
tänktes ge. 
! Metodisk utgångspunkt för predikningarna utgjorde härvidlag 
triaden oratio, meditatio och tentatio i tidens luthersk-ortodoxa 
fromhetspraxis. Indelningen, som återgick på Luther, innebar att 
betraktandet av bibeln skulle ske i tre steg: först oratio, bön om den 
Helige Andes bistånd, därefter meditatio, noggrann begrundan, 
inkluderande såväl känslomässig inlevelse som tankemässig 
reflektion, samt till sist tentatio, praktisk tillämpning av de vunna 
lärdomarna på den egna livsföringen.325 Mönstret var allmänt 
förekommande, och det är inte svårt att hitta exempel på det i 
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Spegels postilla. I en av predikningarna framhålls det uttryckligen 
som metod för läsningen:

Men emedan wi af os sielfwa icke kunnom rätt betrackta Christi 
pino/ så skole wi nu och altid alfwarligen bedia GUD/ at Han wille 
gifwa os sin heliga Anda/ och röra wåra hiertan/ at wi altid 
komma ihog/ hwad Christus lidit hafwer/ tro fulleliga at thet skedt 
är til wåra synders förlåtelse/ theraf bewekas til at döda wåra 
lemmar/ korsfästa then gamla menniskian/ och lefwa GUDi i 
rättferdighet. (44)

Spegel följde som synes mönstret mycket nära – läsarna uppmanas 
att ”bedia” om Guds ande, ”komma ihog” passionsberättelsens 
händelser, ”tro fulleliga” på dem samt ”korsfästa” sitt gamla jag på 
ett sätt som klart reflekterar de tre momenten.
! Som meditationsmodell kastar citatet ljus över känslans plats i 
predikandet över passionen. Att den var viktig råder inget tvivel om – 
enligt Spegel är det först när läsarnas inre ”rörs” och ”bewekas” av 
Gud som läsarna förmår sätta tro till den frälsande kraften i Jesu död 
och forma sitt eget leverne efter hans förebild. Till tron hörde enligt 
teologerna såväl samtycke, assensus, som förtröstan, fiducia, och 
även om man inom den lutherska ortodoxin betonade 
nödvändigheten av insikt i trosläran var det i praktiken svårt att skilja 
känslomässig inlevelse och förståndsmässigt övertänkande åt. Den 
förnuftskunskap som hörde till tron var intimt sammanbunden med 
inlevelsen och inkännandet i bibelns berättelser.326 Detta gjorde i sin 
tur movere till en av predikantens viktigaste uppgifter.
! Samtidigt står det klart att väckandet av känslorna inte var 
slutmål för förkunnelsen. Det utgjorde i stället formandet av viljan, 
vilken var den kraft som hade den yttersta makten över åhörarnas 
livsföring. Enligt dogmatiken kunde den kristna tron beskrivas som 
en dygd, och för predikanterna blev det en central uppgift att 
fördjupa åhörarnas känslomässiga engagemang så att det tog sig 
uttryck i handling. Bakom synsättet låg Augustinus beskrivning av 
amor, ”kärlek”, som människans medfödda strävan efter det högsta 
goda. Av humanisterna denna strävan identifierats med viljan, vilken 
som William J. Bouwsma har framhållit inte i första hand sågs som 
en rationell bedömningsförmåga, utan som en övergripande 
livshållning med förankring i känslolivet. Att människan hade vetskap 
om det rätta innebar inte mednödvändighet att hon handlade gott, 
utan det var först när affekterna bringades i samklang med 
förnuftskunskapen som viljan kunde ges ny riktning: ”The will, in this 
view, is seen to take its direction not from reason but from the 
affections, which are in turn not merely the disorderly impulses from 
the treacherous body, but expressions of the energy and quality of 
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the heart, that mysterious organ which is the center of the 
personality, the source of its unity and its ultimate worth.”327

! Hur känsla, kunskap och vilja tänktes samverka i förkunnelsen 
belyses av den flera gånger tidigare kommenterade 
inledningspredikan i Passions-andackt, i vars slut Spegel räknar upp 
sex steg som läsarna skulle följa i betraktandet av passionen.328 
Stegen beskrivs inte uttryckligen som följande på varandra, men 
tillsammans åskådliggör de hur läsningen av postillan skulle resultera 
i omvändelse och moralisk bättring.
! De två första stegen bar rubrikerna ”Se Honom/ och ömkas” 
resp. ”se och älska JESUM”. De tog tydligt sikte på att skapa 
känslomässigt engagemang, vilket utpekas som själva kriteriet för en 
riktig passionsmeditation: ”Kunna edor hiertan hålla sig/ at the inte 
bäfwa/ edor ögon/ at the intet rinna/ edra tankar/ at the intet hisna/ 
så sen i intet rätt på Christum den Korsfästa.” (11) Nästföljande steg 
lydde ”se och tro på Honom”. Här ska inlevelsen fördjupas till 
förtröstan och tro på den frälsande kraften i Jesu försoningsoffer. 
Läran om försoningen utgjorde ett centralt led i den luthersk-
ortodoxa dogmatiken, och steget tog därför i första hand sikte på 
förståndsmässig begrundan:

Men at se et ting/ och inte betänkjat/ thet är wanwet: ty wil JEsus 
at wi skolom göra bägge delar; och Apostelen menar thet 
samma/ när han säger wi skolom både ’$+)3$ "4, beskoda wår 
Frelsare/ och ’$4$-)%5*[/]6$7, tänkia uppå honom. Ser på 
JEsum/ som trona begynt och fullkomnat hafwer. Sedan: Tänker 
på honom/ som af syndarom sådan gensäjelse led emot sig. (3)

Det var alltså inte tillräckligt för läsarna att visualisera och leva sig in i 
passionens händelser. De måste också med tanken avvinna varje 
scen sin andliga betydelse och knyta den till den konfessionella 
dogmatiken.329 Samtidigt som tanken väckte känslan skulle känslan 
alltså stimulera tanken att tränga djupare in i passionsdramats 
innebörd.
! Men även den förnuftsmässiga försanthållandet av läran måste 
fördjupas för att tron skulle nå sin fulla innebörd, och i de 
återstående stegen gav Spegel anvisningar för hur tentatio eller 
åhörarnas prövning av sin egen livsföring skulle gå till. Det första 
steget var botgöring – ”se och bättra sig” – vilken tänktes ta sig 
uttryck i att läsarna ångrar och begråter sina synder. Här fokuseras 
återigen känslan och dess yttre uttryck, men bara för att leda över till 
nästföljande steg – ”se och efterfölja JEsum” – där läsarna 
uttryckligen uppmanas att öva sig i ”förtröstan”, ”tolamod” och 
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ödmiukhet”, de egenskaper som den lidande Kristus givit prov på 
(14). Slutligen uppmanas e att i ett sista steg ”se och wedergälla 
Honom”, dvs. återgälda Gud med samma offervilja som Jesus hade 
givit prov på: ”Som Christus hafwer givit sig sielf til et offer för eder/ 
så utgifwer i edor lekamen til et offer åt honom […].” (15)
! Tillsammans belyser de sex stegen hur mediterandet tänktes 
röra sig från affekt till dygd eller från känsla till handling,. Startpunkt 
för ”betraktandet” av passionshistorien var den känslomässiga 
inlevelsen, vilken fick stort utrymme i predikningarna. Den skulle 
dock kombineras med övertänkande och teologisk begrundan, för 
att därigenom påverka viljan, så att åhörarna tillämpade de vunna 
insikterna på sitt eget liv och inspirerades att leva enligt Jesu 
exempel. Det yttersta målet för Spegels känslomässigt orienterade 
passionsmeditation var alltså att få åhörarna att leva kristet och 
efterlikna Jesu exempel i sina egna liv.
! Återknyter vi slutligen till utgångspunkten för denna uppsats – 
Ehrenstrahls målningar i den nya slottskyrkan i Stockholm – ger 
Spegels predikoretorik en fingervisning om hur de var tänkta att 
tolkas av betraktarna. I sin förklaring framhöll Ehrenstrahl 
målningarnas handlingsuppmanande karaktär och förklarade att 
målet för betraktandet av dem skulle vara ”Buße”, bot och 
självprövning. Men hur åskådarna skulle gå tillväga för att nå detta 
resultat sade han inget närmare om. Mot bakgrund av Spegels 
predikningar kan vi dock förmoda att tillägnelsen av målningarnas 
budskap – i synnerhet korsfästelsescenens – var tänkt att följa ett 
bestämt retoriskt mönster som tilldelade känslorna en nyckelroll. 
Med hjälp av målningarnas livfulla, dramatiserade framställning skulle 
åskådarna engageras känslomässigt i motivet, så att de tyckte sig 
själva vara delaktiga i de händelser som skildrades. Denna inlevelse 
skulle sedan kombineras med reflektion över deras teologiska 
innebörd, vilket i sin tur engagera deras vilja, så att de blev beredda 
att omvända sig och göra bättring. Att Ehrenstrahls bilder skulle 
tolkas på detta sätt antyds också av själva korsfästelsescenen, där 
de kringstående kvinnorna med sina sörjande åtbörder kan ses som 
retoriska exempla för åskådarnas känslomässiga inlevelse samtidigt 
som språkbanden med bibelcitat kan uppfattats som 
utgångspunkter för deras teologiska reflektion. Också i målningarna 
spelade alltså gestaltningen av affekterna en central roll. Samtidigt är 
det tydligt att engagerandet av känslorna inte utgjorde målet i sig, 
utan var underordnat det övergripande syftet att påverka åskådarnas 
vilja och få dem att ändra sin livsföring.
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