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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

 

Knowledge is a fine thing and mother Eve thought so; but she smarted so severely for hers, that most 

of her daughters have been afraid of it since. 

(Abigail Adams) 

 

Få är de som inte känner till Eva. Som mytisk figur har hon varit en del av det kristna 

kollektiva medvetandet ända sedan religionens begynnelse, och hennes judiska rötter sträcker 

sig åtskilliga sekler längre tillbaks än så. I egenskap av skapelsens första kvinna har hon under 

en betydande del av mänsklighetens historia betraktats som prototyp, för människan, men 

naturligtvis främst för kvinnan. I och med att hon enligt skriften var Guds ursprungliga 

definition av kvinnan kom hennes väsen för efterkommande kristna och judar att ideligen 

betraktas som själva kvinnlighetens källa. Hon har inspirerat kyrkofäder, författare och 

konstnärer till oförglömliga alster, agerat musa för vetenskapsmän och filosofer och fyller än 

idag sin plats i det mänskliga medvetandet. Men framför allt är Eva förknippad med 

syndfullhet; hon är en kvinna med ett rykte. Som den första att äta av frukten från Kunskapens 

träd har skulden för människans fall från paradiset historiskt sett kommit att till största del 

tillskrivas Eva. Hur kommer sig detta? Hur mycket av den negativa synen gentemot Eva 

tillkom redan vid mytens skapelse och är således invävd i berättelsen från början, och hur 

mycket är tolkningar gjorda av efterkommande generationer? 

 

Under renässansens tidsålder kom den konstnärliga framställningen av Eva att blomstra och 

Eva-avbildningarna kulminerade i antal samtidigt som nya motivfamiljer växte fram. Vad 

rotade sig denna konstnärliga fäbless för att avbilda Eva i? Och hur kommer det sig att 

negativiteten gentemot Eva verkar vara utbredd och är lätt att skönja under denna epok? 

Dessa och liknande frågor ämnar denna studie försöka besvara, samtidigt som förhoppningen 

är att teckna ett levande porträtt av Evas historia. Renässansens böjelse för användandet av 

allegorier och symboler inom konsten skapade fascinerande avbildningar av Eva som berättar 

om mer än endast epokens syn på den första kvinnan. Precis som Evas synder har tolkats gå 

djupare än vad Gamla testamentets text vid första anblick påvisar är också avbildningar 

föreställande henne ofta både komplexa och flerbottnade. För den betraktare som är beväpnad 
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med kunskap om Eva-mytens utformning och bakgrund, talar verkens allegori om Evas 

historia. En grundlig analys kan resultera i möjliga svar på vad hennes svärtade rykte bottnade 

i och vad hennes synder ansågs bestå av. Genom att noggrant undersöka dessa konstverk kan 

ytterligare kunskap rörande forna tiders inställning till den första kvinnan nås. Eva var i sig en 

symbol för kvinnan, och som en metafor för ett helt kön är hennes förflutna väl värt att 

belysas; Evas historia speglar i mångt och mycket kvinnans historia. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utforska den negativa syn på Eva som präglade renässansens 

religiösa konst. Allt som oftast verkar konstvetare vara överens om att Evas framställning 

inom renässanskonsten tycks vara tyngd av främst negativa värden och associationer. Det 

finns naturligtvis alster där Evas uppenbarelse har tolkats övervägande bära andra värden än 

de syndiga och farliga, men dessa förefaller till syntes vara i bister minoritet. De flesta 

renässansverk där Eva är avbildad skulle idag betraktas som misogyna, men misogyni verkar 

vara ett för trubbigt begrepp att använda i detta sammanhang, när hela dåtidens samhälle 

vilade på fundamentalt skilda värdegrunder från de som präglar dagens västvärld. Denna 

uppsats ämnar undersöka vad de negativa föreställningarna grundade sig i samt vad som var 

roten till Eva-motivets popularitet i det kristna Europa under 1400- och 1500-talet. Vidare 

ämnas undersökas hur den negativa synen gentemot Eva kom till uttryck inom konsten. Det är 

inte främst konstnärens individuella uttryck som kommer att tolkas, utan genom att analysera 

betydande sociala, kulturella och stilmässiga förutsättningar under renässansen vars spår går 

att fina i de sex verk som är studiens underlag, är målet att i konstverken finna gemensamma 

mönster och ledtrådar som kan belysa hur man såg på Eva och därmed även i förlängningen 

på kvinnan.  

 

Tre frågeställningar har formulerats med studiens syfte i beaktande: 

- Vad karaktäriserade synen på Eva innan och under renässansen, och hur växte detta 

synsätt fram? I vad grundar sig Eva-motivets popularitet under denna epok? 

 

- På vilka olika sätt gestaltas Eva i de valda verken? Finns det några återkommande 

symboler och allegorier verken emellan, och vad ämnar dessa belysa? 

 

-  Vilka negativa värden associerades Eva med, och på vilka sätt framgår detta i de 

valda verken? 
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1.3 Empiriskt material och avgränsningar 

Studiens syfte är att undersöka den negativa syn på Eva som präglade renässansens konst, 

men för att möjliggöra detta krävs en gedigen bakgrundsteckning där Eva-myten och motivets 

historia spåras. Eva hade existerat i det judiska troslivet under en mycket lång tid och i det 

kristna troslivet sedan religionens begynnelse, och myterna om Eva var utbredda och 

komplexa långt innan renässansens intåg. Även om renässansen i mångt och mycket kom att 

skapa en ny konstnärlig tradition gällande Evas gestaltning byggde även de nya konstnärliga 

uttrycken delvis på äldre grunder. I denna studie behandlas Eva-motivet därför i sin fulla 

kontext, medan bildanalysen endast tar upp renässansverk. Tanken är att en grundlig 

bakgrundsteckning leder fram till och möjliggör en förhoppningsvis riktig och mångfacetterad 

bildanalys. 

Även om Eva existerar också i judisk konst och antagligen har kopplingar till flertalet andra 

kulturer och religioner, är det den kristna, västerländska konsten som undersöks i denna 

uppsats. Detta har att göra med att den mestadels negativa framställning som ofta präglar 

avbildningar av Eva och vilken studien ämnar undersöka, är synnerligen utbredd i 1400- och 

1500-talets europeiska konst. Någon snävare geografisk indelning än europeisk kristen konst 

har inte gjorts, då studien utgår ifrån att den gemensamma religionen i de länder och 

kulturella sammanhang där verken har skapats har varit tillräcklig i sig för att alstren ska 

kunna analyseras i samma kontext. Skillnader inom den kristna tron, specifikt reformationens 

nya idéer i förhållande till traditionella kristna, har tagits i beaktande men tordes inte påverka 

de slutsatser om inställningen gentemot Eva som kan dras utifrån konstverkens skildringar av 

henne.   

Att begränsa bildanalysen till sex verk har varit en utmaning på grund av den väldiga mängd 

alster föreställande Eva som skapades under epoken. De valda verken representerar de tre 

olika teman inom framställningen av Eva som kan argumenteras ha varit bland de vanligaste 

förekommande under renässansen och som tydligt demonstrerar negativismen gentemot Eva. 

Uppräknade i den ordning de behandlas i uppsatsen är verken en vid namn okänd altartavla av 

Carlo da Camerino från ca år 1400, Berthold Furtmeyers Tree of Life and Death (1478-89), 

Jean Cousin den äldres Eva Prima Pandora (1550), Hans Baldung Griens Eve, the Serpent 

and Death (1510-1515), Lucas Cranach den äldres Adam and Eve (1531) och Pieter Coecke 

van Aelsts Fall of Man (1520-1530). Alla verk är skapade av män, vilket främst kan härledas 

till det faktum att de flesta framstående konstnärer var manliga och att det därför är svårare att 
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hitta motiv av Eva skapade av kvinnliga konstnärer. Precis som den negativa inställningen 

gentemot Eva på ett plan givetvis kan härledas till den patriarkala historien kan också det 

faktum att mestadels män hade möjligheten att utöva konstnärsyrket härledas till detta. Det är 

sedan gammalt och det faktum att konstverkens skapare i det här fallet är män är inte något 

som i studien analyseras specifikt utan visar bara ännu tydligare på det manliga klimat som 

rådde, något som naturligtvis är tätt sammanbundet med Evas rykte.  

 

1.4 Metod 

Denna studie är en kombination av sammanfattande av noggrant utvald forskning av andra 

konstvetare och historiker, samt av egen analys. Uppsatsen är i grund och botten en textstudie 

där det valda motivet, Eva, först noggrant kontextualiseras för att sedan genomgå en 

bildanalys. Syftet är att i bakgrundsteckningen och delvis även i huvuddelen teckna ett 

omfattande porträtt av Eva-mytens framväxt och kännetecken, för att sedan i analysen av 

verken kunna bidra med egna tolkningar av verkens motiv, dess innebörd och vad dessa kan 

berätta för oss om synen på Eva och kvinnan. Anledningen till valet av den kombinerade 

metoden kontextualiserande litteraturstudie och eget analyserande grundat i denna, kan 

huvudsakligen härröras till utbudet av källmaterial som studien tar avstamp i, samt till 

motivets natur. Det finns mycket skrivet om Eva, främst inom religionsforskningen, men för 

att kunna besvara studiens frågeställningar krävs djupare konstvetenskaplig analys av de flesta 

verk än vad som funnits i källmaterialet. Motivets långa och skiftande historia fordrar 

dessutom att studien tillhandahåller en gedigen kontext för att förståeliga och trovärdiga 

bildanalyser av de valda verken ska kunna genomföras. 

 

Vid valet av passande metod föll det sig på grund av studiens utformning naturligt att välja 

konsthistorikern Erwin Panofskys ikonologiska metod. Den ikonologiska metoden har som 

syfte att studera ett verks val av tema och motiv, snarare än dess formativa egenskaper. Därför 

kräver också metoden att den som analyserar äger en viss förförståelse för olika aspekter som 

kan ligga bakom verkets utformning, exempelvis sociala, kulturella och geografiska 

förutsättningar som rådde under verkets tillkomst, upphovsmannens preferenser med mera.1 

Dessa aspekter som konstvetaren undersöker i en ikonologisk analys av ett verk är så kallade 

                                                           
1 Laurie Schneider Adams, The Methodologies of Art, Westview Press, Boulder 2010, s. 43. 
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dolda innebörder, det vill säga innebörder som inte är uppenbara vid första anblick. Panofskys 

metod är ursprungligen utformad för att analysera renässanskonst, där verkens budskap ofta är 

höljda i mångfacetterad allegori och symbolik som inte heller var menad att kunna utläsas av 

vem som, utan som oftast riktade sig till en lärd elit.2 I och med att de verk denna studie 

ämnar studera är från renässansen ter sig ikonologin högst passande, och ännu mer så 

eftersom motivet som avses att studeras är en mytisk figur som har en lång tradition av egen 

symbolik. 

   Panofsky presenterar sin ikonologiska metod i avhandlingen Studies in Iconology – 

Humanistic Themes in the Art of the Renaissance (1939). Analysen är uppbyggd av ett 

tredelat interpretationsschema, där varje del ämnar undersöka en aspekt av ett konstverk. 3 

Den första nivåns mål är att skapa en grund för efterkommande analys genom att beskriva de 

faktiska ting och händelser som bilden består av. För att urskilja dessa använder sig 

betraktaren av sin egen erfarenhet av omvärlden. Den första nivån kräver ingen förkunskap av 

betraktaren, utöver en kännedom om vardagliga beteenden och företeelser. Den andra delen 

av analysen, den så kallade ikonografiska nivån, kräver dock förförståelse av betraktaren. För 

att kunna förstå mer än bara det uppenbara i ett verk måste betraktaren äga kunskap om det 

som Panofsky kallar ”the world of images, stories and allegories”. Enkelt förklarat skulle det 

kunna uttryckas som en förtrogenhet med en kulturs specifika vanor och traditioner, där 

studiet av litterära och muntliga källor är ett viktigt verktyg. Panofskys tredje analysnivå är 

den breda och svårdefinierade ikonologiska nivån. Här är målet att komma fram till ett verks 

inre mening, det vill säga inte de värden som konstnären medvetet har lagt in i verket utan 

värden som ofta konstnären var omedveten om men som ändå finns där. För att nå denna inre 

mening måste uttolkaren, för att citera Panofsky, ”ascertain those underlying principles which 

reveal the basic attitude of a nation, a period, a class, a religious or philosophical 

persuasion”.4  

  

I denna studie är alla nivåer inom ikonologin relevanta. Den ikonografiska delen utgör 

huvuddelen av studien då uppsatsen ämnar undersöka en specifik mytisk person, Eva, och 

hennes kännetecken och attribut inom renässansens konst, något som faller inom ikonografins 

ramar. I studiens början kommer även Evas historia berättas, så som originalberättelsen ur 

                                                           
2 Hans-Olof Boström, Panofsky och ikonologin, Karlstad University Press, Karlstad 2004, s 10, 14. 
3 Erwin Panofsky, Studies in Iconology – Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, Westview Press, 

Oxford 1972, s 14. 
4 Boström 2004, s 12-13. 
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Första Moseboken lyder ur den under renässansen flitigt förekommande bibelversionen 

Hieronymus Vulgata.5 Uppsatsen har valt att fokusera på det tredje kapitlet i Första 

Moseboken, berättelsen om syndafallet, då de verk som ämnas studeras alla är nära 

sammankopplade med människans fall från Edens lustgård och vad man har ansett varit 

kvinnans roll i detta. 

   Det är i Bibeln vi finner Evas ”sanna” historia, berättad med Guds egna ord. Åtminstone får 

vi anta att den religiösa 1400- och 1500-tals människan som utgör både beställare, konstnär 

och betraktare av verk föreställande Eva från renässansen, ansåg att Bibelns ord var en icke 

ifrågasättbar sanning. Det är till Första Mosebokens berättelse alla avbildningar av Eva på 

något måste sättas i förhållande till. Dock ska poängteras att inte allt för mycket tyngd kan 

läggas vid den skriftliga urspungsberättelsen då det inte alls var säkert att konstnärer under 

denna tid var särskilt familjära med Bibelns skrifter, eller ens var läskunniga. De motiv de 

målade var oftast beställda och antagligen framvuxna ur en muntlig och konstnärlig tradition, 

snarare än tagna direkt ur skriftliga källor.  

    Förutom den ikonografiska nivån är den ikonologiska analysen även den i högsta grad 

väsentlig för studien, då den negativa synen på Eva och kvinnan inte bara kan spåras och 

förklaras genom ikonografisk analys. För att kunna nå svar gällande på vilka sätt och varför 

de valda verken uttrycker en negativ inställning gentemot Eva och kvinnan som uppsatsen 

hävdar att de gör, måste svaren sökas hos de underliggande förutsättningar, värden och 

principer som präglade renässansen och dess konstnärliga uttryck. För att kunna nå dessa 

krävs det Panofsky kallade den ”syntetiska intuitionen”, ett begrepp som kan likställas med en 

familjaritet med hur betydande tendenser under en viss historisk tid representerades genom 

vissa koncept och teman.6 För att kunna tillämpa en syntetisk intuition krävs det att man 

förhåller sig till så många av de historiska förutsättningarna som möjligt som kan ha varit 

bidragande till motivets utformning. Detta avses göras i studien främst genom en gedigen 

bakgrundsteckning, där förhoppningen är att ett brett porträtt av inställningen till Eva innan 

och under renässansen tecknas.  

 

Även konsthistorikern Michael Baxandalls analytiska metod ”The period eye” (den historiska 

blicken), först presenterad i hans numera klassiska avhandling Painting and Experience in 

Fifteenth Century Italy (1972), har influerat uppsatsens bildanalyser. Baxandall ämnar med 

                                                           
5 www.testament.org, The Latin Vulgate Old Testament Bible, http://vulgate.org/ot/genesis_3.htm, (hämtad 

2015-12-03). 
6 Panofsky 1972, s. 15. 

http://www.testament.org/
http://vulgate.org/ot/genesis_3.htm
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avhandlingen undersöka under vilka kulturella premisser som renässanskonsten skapades, 

samt hur den betraktades och tolkades av sin samtid. Hans tes är att varje människa behandlar 

visuell information genom användandet av medfödda förmågor kombinerat med värdslig 

erfarenhet. Dock skiljer det sig hur människor sedan uppfattar den behandlade visuella 

informationen, och denna skillnad i perception är enligt författaren ofta kulturellt betingad. 

Baxandall menar att kulturella faktorer också influerar vilka visuella särdrag som är attraktiva 

under en viss period. Avhandlingen betonar den kulturella konstruktionens påverkan på hur 

det visuella uppfattas, och genom att fördjupa sig i vad som kännetecknade skapare och 

betraktare av renässanskonsten utvecklar Baxandall redskap som kan användas för att 

undersöka hur konsten uppfattades samt vilken roll konsten spelade under sin samtid.7 ”The 

period eye” präglas av ett antropologiskt tänkande och konstnärer och betraktare ses som en 

del av sina sociala och kulturella sammanhang. Detta gör metoden relevant för denna studie 

som också utgår ifrån att den visuella framställningen av det valda motivet, Eva, i högre grad 

är ett resultat av rådande kulturella premisser, snarare än bundet till hennes officiella skriftliga 

historia.  

 

1.5 Teori 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är att studera Eva-motivet ur ett genusperspektiv. Det 

som skiljer så kallad genusforskning från annan konstvetenskaplig forskning är att inom 

genusforskningen är könsperspektivet centralt; man utgår ifrån att strukturerna som präglar 

och har präglat vår omvärld till stor del är resultatet av förhållandet mellan könen. 

Följaktligen är man inom konstvetenskapen intresserad av att se hur konsten är ett resultat av 

interaktionen mellan mannen och kvinnan, vilket man undersöker med ett inkopplat 

maktperspektiv. Vidare ser man kritiskt på könens så kallade ”naturliga egenskaper”, och hur 

manligt och kvinnligt uttrycks ses som konstruktioner skapade av en kultur och inte som 

något enbart bestämt av den mänskliga biologin. 8 

   Ett annat viktigt begrepp inom den konstvetenskapliga genusforskningen är begreppet ”Den 

manliga blicken”. Med detta begrepp menas hur motiv föreställande kvinnor subjekteras 

utifrån ett manligt betraktarperspektiv.9 ”Den manliga blicken” är en modern feministisk teori 

                                                           
7 Michael Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy, Oxford University Press, Oxford 1972, 

s. 29-32, 36, 40-41. 
8 Anna Lena Lindberg, Konst, kön och blick - Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, 

Norstedts, Stockholm 1995, s. 13-14. 
9 Lindberg 1995, s.15. 



11 
 

som främst brukar användas till att analysera mer samtida visuella uttryck, exempelvis hur 

kvinnan framställs inom reklamkulturen, men begreppet kan även ha ett bredare 

användningsområde. Den amerikanska konsthistorikern Patricia Simons skriver i sin essä 

kallad ”Women in Frames: the Gaze, the Eye, the Profile in Renaissance Portraiture” om hur 

kulturella premisser ligger till grund för konstnärers bildgestaltning och på vilket sätt och 

varför kvinnor under renässansen föll offer för ”Den manliga blicken”. Simons menar att ett 

patriarkalt samhälle där män vanligtvis var både skapare och beställare av konsten är 

förklaringen till varför kvinnan gestaltades och tillskrevs de egenskaper som hon gjordes 

under renässansen.10 Detta är aktuellt för denna uppsats då Eva som en vanligen 

förekommande kvinna inom tidens visuella gestaltning företrädelsevis kan analyseras utifrån 

teorin om den manliga blicken, inte bara som enskild kvinna men också i sin roll som 

prototyp för sitt kön överlag. När man tar denna Evas roll som representant för kvinnan i 

beaktande, ter sig Eva-motivet som själva arketypmotivet för en genusvetenskaplig analys. 

 

Den konstvetenskapliga genusforskningens betoning av kvinnligheten som en socialt och 

kulturellt bunden konstruktion, samt den patriarkala preferensanalys som ligger till grund för 

teorin om ”Den manliga blicken”, klingar väl med denna studies syfte och metod. Att 

analysera Eva som motiv under renässansen utan att ta i beaktande att hennes gestaltning 

bestämts av män är vanskligt, speciellt då vi vet att hennes historia växt fram och modulerats i 

en patriarkal kontext. Den negativa inställningen gentemot Eva som denna studie ämnar 

fördjupa sig i och spåra är följaktligen främst och ursprungligen en produkt av manligt 

tänkande. Detta gör det maktperspektiv som genusforskningen använder sig av extra 

intressant, då det kan hjälpa till att besvara inte bara hur Eva blev en kvinna med ett rykte, 

men också varför.  

 

1.6 Litteratur och tidigare forskning 

I och med att Eva är en biblisk figur var den naturliga litterära startpunkten för denna studie 

just Bibeln, närmare bestämt Första Moseboken och berättelserna om Edens lustgård och 

syndafallet, där Eva och Adams historia berättas. Till grund för studien ligger Hieronymus 

Vulgata med anledning att denna tros vara den mest spridda Bibel-versionen i Europa under 

renässansen. År 382 fick Hieronymus i uppdrag av påve Damasus den förste att börja med en 

                                                           
10 Norma Broude, Mary D Garrard, The Expanding Discourse; Feminism and Art History, Icon Edition, New 

York 1992, s.43. 
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ny latinsk version av Bibeln. Det är denna samling av texter som senare skulle komma att 

kallas Hieronymus Vulgata. Vulgatan utnämndes till den katolska kyrkans officiella bibel 

under 1500-talet, vilket visar på den status skriften avnjöt och dess inflytande på det kristna 

troslivet.11 Betydelsen av Bibelns skrifter för Eva-motivets framställning inom konsten går att 

diskutera; som tidigare nämnt är det troligt att muntlig tradition samt den konstnärliga kanon 

som rådde spelade minst lika stor om inte större roll för motivets utveckling än de skriftliga 

myterna, då få människor var läskunniga. Dock är det i Bibeln som den av kyrkan 

sanktionerade och därigenom officiella berättelsen om Eva står nedskriven, och därför kan 

avbildningar av Eva inte undgås att på något plan sättas i förhållande till denna.   

 

På grund av Evas vida berömmelse som den första kvinnan inom den kristna och judiska tron 

har mycket skrivits om henne under hennes tusentals år långa historia. Mytens 

framväxtprocess är osäker och religionsforskare har spårat Evas ursprung och attribut till en 

mängd olika kulturer. Då uppsatsens syfte delvis är att hitta förklaringar till den inom 

renässansens konst ofta med negativa associationer nertyngda Eva, har litteratur som spårar 

och letar rötter till denna negativism varit viktiga. Sådan litteratur har varit relativt enkel att 

finna i och med den våg av genusforskning som har krattat banan för ämnet de senaste 

decennierna. Konsthistoriken Pamela Norris The Story of Eve (1998) är ett sådant verk där 

författarinnan utifrån en feministisk synvinkel letar efter förklaringar till den första kvinnans 

smutskastade rykte. Norris bok är ett historiskt omfattande verk som tecknar ett brett porträtt 

av Eva-mytens framväxt och utveckling.  

   På många sätt liknar Norris bok gör historikern John A. Philips Eve; The History of an Idea 

(1984) som även denna söker efter historiska anledningar till Evas rykte. Philips bok är inte 

lika omfattande som Norris, men den har varit till stor hjälp i bildanalyserna av studiens valda 

konstverk då den på ett pedagogiskt sätt beskriver övergripande teman i synen på Eva genom 

historien.  

    Även om både Philips och Norris böcker bidragit med information om den negativa synen 

gentemot Eva och dess ursprung, så behövdes till bildanalysen mer praktiska verktyg. Norris 

och Philips diskuterar visserligen Eva delvis ur ett konsthistoriskt perspektiv, men det är 

snarast övergripande teman och mönster som presenteras. För att möjliggöra denna uppsats 

                                                           
11 Academic Search Premier, www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier, sökord: St. Jerome, 

http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?sid=717c498f-3ef8-475d-a1a2-

ceb5975baaaa%40sessionmgr4008&vid=3&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=390

14581&db=aph, (hämtad 2016-05-08).  

http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier
http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?sid=717c498f-3ef8-475d-a1a2-ceb5975baaaa%40sessionmgr4008&vid=3&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=39014581&db=aph
http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?sid=717c498f-3ef8-475d-a1a2-ceb5975baaaa%40sessionmgr4008&vid=3&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=39014581&db=aph
http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?sid=717c498f-3ef8-475d-a1a2-ceb5975baaaa%40sessionmgr4008&vid=3&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=39014581&db=aph


13 
 

Panofsky-influerade bildanalyser behövdes även mer detaljerad kunskap rörande allegorier 

och symbolik inom specifikt renässansens konst. Mathilde Battistinis Symbols and Allegories 

in Art (2005), George Fergusons Signs & Symbols in Christian Art (1954) och Marcus 

Lodwicks Konstguiden – myter och symboler (2003) är alla symbol- och mytuppslagsverk 

skrivna av konstvetare som varit till praktisk hjälp för de semiotiska analyserna i studiens 

bildanalysdel. Dessa utredningar har dock alltid återkopplats till tidigare forskning om Eva 

och Eva-motivet, för att de inte ska bli godtyckliga.  

 

Till grund för studiens bildanalyser ligger Erwin Panofskys ikonologiska metod som den 

redogörs i verket Studies in Iconology – Humanistic Themes in the Art of the Renaissance 

(1939). Panofskys tredelade interpretationsschema, där varje del ämnar undersöka en aspekt 

av verket, har varit basen för de gjorda analyser och slutsatser studien dragit utifrån de 

undersökta verken. Det genusperspektiv som präglar studien är inspirerat av Anna Lena 

Lindbergs Konst, kön och blick; Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism 

samt Patricia Simons essä kallad ”Women in Frames: the Gaze, the Eye, the Profile in 

Renaissance Portraiture”.   

 

Sammanfattningsvis har det skrivits en mängd litterära verk rörande Eva och det negativa 

synsätt som historiskt präglat inställningen gentemot henne. Dock har överraskande lite 

forskning, i förhållande till motivets vida spridning och berömdhet, utförts med Evas roll som 

ett specifikt motiv inom bildkonsten i fokus. Det gick inte att finna någon avhandling som 

endast och utförligt berörde Evas roll i renässansens konst, något som är underligt med tanke 

på motivets popularitet under denna tid. Det är just denna lucka som studien ämnar fylla. 
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2. Bakgrundsteckning 

2.1 Eva, den första kvinnan 

Evas skriftliga historia tar sin början i och med tillkomsten av Bereshit, eller Första 

Moseboken som boken senare skulle komma att kallas inom den kristna terminologin. Första 

Moseboken är den första boken i den hebreiska bibeln och brukar dateras till någonstans 

mellan år 900 och år 500 f.Kr.12 Första Moseboken förtäljer historien om världens skapande 

och det israeliska folkets uppkomst, från det ögonblicket Gud skapade jorden till den 

ödesdigra berättelsen om Babels torn och de olika språkens uppkomst. Det är i skapelsemyten 

vi får möta Adam och Eva, den första mannen och kvinnan. Gud skapar Adam och gör honom 

till sin avbild, och till härskare över alla jordens varelser. Han placerar Adam i Edens 

lustgård, en paradisisk plats som ska vara människans att rå över och behålla. Gud säger till 

Adam att han får skörda alla trädgårdens träd men frukten från Kunskapens träd är han 

förbjuden att äta, ty den frukten ger kunskap om godhet och ondska. Herren skapar sedan Eva 

som sällskap till mannen utav ett av Adams revben, ty människan är inte menad att leva 

ensam utan behöver en partner. Eftersom kvinnan är skapad av mannens kropp är man och 

kvinna ämnade att leva tillsammans, precis som en kropp är menad att hålla ihop och vara en. 

Eva och Adam lever en tid lyckliga och nakna i Edens lustgård.13 

   Skapelseberättelsen och historian om Edens lustgård återges i Första Mosebokens första och 

andra kapitel. Det är i det tredje kapitlet vi får följa den händelse som mer än någon annan 

skulle komma att forma den bild av Eva som syndamoder som sedan dess har varit hennes 

främsta kännetecken. Här berättas om människans förlust av den himmelska trädgården, 

syndafallet, och hur det kommer sig att vi vandrar den jord och lever med de bördor vi gör. 

    

Now the serpent was more subtle than any of the beasts of the earth which the Lord God made. And he said to 

the woman: Why hath God commanded you, that you should not eat of every tree of paradise?  

And the woman answered him, saying: Of the fruit of the trees that are in paradise we do eat:  

But of the fruit of the tree which is in the midst of paradise, God hath commanded us that we should not eat; and 

that we should not touch it, lest perhaps we die.  

And the serpent said to the woman: No, you shall not die the death.  

For God doth know that in what day soever you shall eat thereof, your eyes shall be opened: and you shall be as 

Gods, knowing good and evil.  

                                                           
12 Brittanica Online Encyclopedia, www.britannica.com, sökord: Genesis, 

http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/EBchecked/topic/228795/Genesis (hämtad 2015-12-04). 
13 www.testament.org, The Latin Vulgate Old Testament Bible, http://vulgate.org/ot/genesis_3.htm, (hämtad 

2015-12-04). 

http://www.britannica.com/
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/EBchecked/topic/228795/Genesis
http://www.testament.org/
http://vulgate.org/ot/genesis_3.htm
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And the woman saw that the tree was good to eat, and fair to the eyes, and delightful to behold: and she took of 

the fruit thereof, and did eat, and gave to her husband who did eat.  

And the eyes of them both were opened: and when they perceived themselves to be naked, they sewed together 

fig leaves, and made themselves aprons.  

And when they heard the voice of the Lord God walking in paradise at the afternoon air, Adam and his wife hid 

themselves from the face of the Lord God, amidst the trees of paradise.  

And the Lord God called Adam, and said to him: Where art thou?  

And he said: I heard thy voice in paradise; and I was afraid, because I was naked, and I hid myself.  

And he said to him: And who hath told thee that thou wast naked, but that thou hast eaten of the tree whereof I 

commanded thee that thou shouldst not eat?  

And Adam said: The woman, whom thou gavest me to be my companion, gave me of the tree, and I did eat.  

And the Lord God said to the woman: Why hast thou done this? And she answered: The serpent deceived me, 

and I did eat. 

And the Lord God said to the serpent: Because thou hast done this thing, thou art cursed among all cattle, and the 

beasts of the earth: upon thy breast shalt thou go, and earth shalt thou eat all the days of thy life.  

I will put enmities between thee and the woman, and thy seed and her seed: she shall crush thy head, and thou 

shalt lie in wait for her heel.  

To the woman also he said: I will multiply thy sorrows, and thy conceptions: in sorrow shalt thou bring forth 

children, and thou shalt be under thy husband's power, and he shall have dominion over thee.  

And to Adam he said: Because thou hast hearkened to the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, whereof I 

commanded thee that thou shouldst not eat, cursed is the earth in thy work; with labour and toil shalt thou eat 

thereof all the days of thy life.  

Thorns and thistles shall it bring forth to thee; and thou eat the herbs of the earth.  

In the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return to the earth, out of which thou wast taken: for dust 

thou art, and into dust thou shalt return.  

And Adam called the name of his wife Eve: because she was the mother of all the living. 

 

    (Genesis 3, The Latin Vulgate Old Testament Bible)14 

 

Denna kända passage från Bibeln har sedan dess nedpräntning inte bara agerat facit för Evas 

handlingar och karaktär, utan till viss del även för kvinnosläktets; de egenskaper och den 

karaktär Eva besatt måste ju vara definitionen av kvinnlighet, eftersom hon är Guds definition 

av kvinnan och hennes väsen återfödas så även med varje kvinna. Vad berättar då Första 

Moseboken och i synnerhet berättelsen om syndafallet för oss om kvinnan och hennes 

egenskaper? Hur mycket av skulden för syndafallet kan förstås vara Evas? Detta har varit en 

                                                           
14 www.testament.org, The Latin Vulgate Old Testament Bible, http://vulgate.org/ot/genesis_3.htm, (hämtad 

2015-12-04). 

http://www.testament.org/
http://vulgate.org/ot/genesis_3.htm
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ständigt diskuterad och aktuell fråga inom kristendomen sedan dess begynnelse, där svaren 

allt som oftast har visat upp en negativ syn på Eva och kvinnan.15 

 

 

2.2 Eva inom den tidiga judendomen och kristendomen 

För att kunna förstå den syn på Eva som kom att prägla den epok vars motiv av henne denna 

studie ämnar att tolka, nämligen renässansens, hjälper det att blicka bakåt i tiden för att se hur 

myten om Eva växte fram. För 1400- och 1500-talets kristna människa var historien om Eva i 

Första Moseboken säkerligen skrivna i Guds egna ord och förmedlade av Moses, som enligt 

legenden ska ha varit moseböckernas författare. Att ifrågasätta Guds ord kan inte ha kommit 

på fråga, utan vad det tvistades om bland de lärda kristna var hur man skulle tolka Guds ord, 

däribland myten om syndafallet. Moderna forskare har dock en annan syn på hur myten om 

Eva växte fram. Man har kommit fram till att moseböckerna skapades av ett antal olika 

författare mellan år 900 och år 500 f.kr, och att dessas innehåll är resultatet av många olika 

skriftligt samt muntligt berättade historier och myter vars ursprung sträcker sig långt tillbaka i 

historien. Precis som med de flesta religioners heliga historier och traditioner, är den 

hebreiska bibelns innehåll inte tagen ur tomma luften utan snarare ett ihopsamlande av redan 

existerande myter som sedan kom att omarbetas och förändras under åren.16 Historien om Eva 

är ett tydligt exempel på detta, då den har likheter med äldre kända myter. En teori är att 

berättelsen om Eva kan ha skapats delvis som ett medvetet försök att kväsa betydelsen av en 

under milleniet före Kristus födelse betydelsefull hebreisk och kananitisk gudinna, Astarte. 

Denna gudinna förknippades med fruktbarhet och hennes symbol var ormen. 17 Hon var ivrigt 

tillbedd även i judiska samhällen, då ofta av ingifta kvinnor som växt upp inom andra 

stammar. Det judiska prästskapet var rädda att denna polyteism skulle sprida sig till det egna 

folket, och ett försök att utrota Astarte-kulten skulle då kunna ha varit att förknippa ormen 

med bedrägeri och synd i berättelsen om syndafallet. Genom att associera Astartes främsta 

symbol med synd önskade man möjligtvis skrämma judar till att inte tillbe den hedniska 

gudinnan.  

   Kvinnliga gudinnor med kopplingar till serpenten fanns även att finna i andra kulturer, som 

kanske även de likt Astarte var ett hot mot den judiska tron. I området runt nuvarande Indien 

                                                           
15 Pamela Norris, The story of Eve, Picador, London 1998, s. 4. 
16 Brittanica Online Encyclopedia, www.britannica.com, sökord: Genesis, 

http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/EBchecked/topic/228795/Genesis (hämtad 2015-12-04) 
17 Norris 1998, s. 22-23. 

http://www.britannica.com/
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/EBchecked/topic/228795/Genesis
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fanns en orm-gudinna kallad Kundalini, som också hon symboliserade fruktbarhet och 

universums förmögenhet att skänka liv.18 Kanske var alltså historien om syndafallet och Evas 

roll i detta skapat i kontexten att varna judiska kvinnor att inte förledas av ormens gudinnor så 

som Astarte och Kundalini, likväl som det kan spekuleras i att berättelsen även skulle kunna 

utläsas som en varning till de judiska männen att inte låta sig förledas av en kvinna som 

dyrkade en hednisk gudinna. 

    Likaväl som de judiska prästskapet med största trolighet hade inflytande över Eva-

historiens tidiga karaktärsdrag och bestämning så hade de definitivt det ifråga om framväxten 

av Evas dåliga rykte. Evas namn nämns knappt i det Gamla testamentet efter de första 

Moseböckerna, och hon är aldrig hänvisad till som ond eller förekommer i något av de 

stycken som talar om kvinnor och synd. Trots detta finns det många judiska skriftliga spår 

bevarade från milleniet innan Kristus födelse som visar på en stark misstänksamhet gentemot 

Eva och kvinnan. Exempelvis beskrivs hon föga smickrande i ”The Wisdom of Ben Sira” 

(190-175 f.kr). 

 

                     Sin began with a women and thanks to her we must all die.19  

      

 

I kristendomens unga dagar fanns det naturligtvis mycket att fundera över rörande den 

hebreiska bibeln, den som nu skulle bli Gamla testamentet i den nya, snabbt framväxande 

religionen. Hur skulle en kristen förhålla sig till de gamla judiska texterna? De talade 

visserligen om en sann kristen/judisk gemensam historia, men Kristus existens måste 

rimligtvis skina nytt ljus över de heliga texterna och inte minst öppna dörren för nya kristna 

tolkningar. En sådan del av det Gamla testamentet som kom att livligt diskuteras var just 

tredje kapitlet i Första Moseboken. De tidiga kristna kyrkofäderna fortsatte allt som oftast på 

den väg deras judiska föregångare hade stakat ut ifråga om attityden till kvinnan. Exempelvis 

Tertullianus (160-225) beskrev kvinnan som porten som leder till helvetet och påminde varje 

kvinna att hon som dotter till Eva alltid deltog i sin anmoders skuld, att varje kvinna var Eva 

återfödd. Tertullianus hyste främst agg mot Eva på grund av det han ansåg vara hennes största 

brott, att genom att äta av frukten lägga dödens förbannelse över människosläktet. Dessa 

tankar om Eva som symbol för döden grundade sig, som så mycket annat i fråga om Eva, i 

                                                           
18 Mathilde Battistini, Symbols and Allegories in Art, Fetty Publications, Los Angeles 2005, s. 124. 
19 Norris 1998, s. 30-31, 41. 
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äldre judiska tankar och skulle komma att få stor betydelse för den efterkommande kristna 

synen på kvinnan.20 

 

2.3 Eva och sexualiteten  

I motsats till ovanstående orsaker till Eva-mytens framväxt där Eva möjligen använts som ett 

instrument för att kväsa hedniska religioner, har forskare även sett spår som röjer en eventuell 

hednisk påverkan i skapandet av Evas berättelse. Många hedniska religioner under 1000-talet 

f.kr hade gemensamt tron på en modergudinna. Denna gudinna var livets skapare och ansvarig 

för människans fertilitet. Livets moder stod för sexualiteten och dess kraft, och hon sades ofta 

ha många olika partners som hade till uppgift att impregnera henne och därigenom bidra till 

livets fortsatta cykel. Dessa myter tror forskare kan ha inspirerat Eva-mytens framställning 

samt kan ha varit startskottet till synen på Eva som en sexuell varelse, en naturlig koppling 

eftersom även Eva är modern till allt fortsatt liv inom judendomen och kristendomen och 

därigenom per definition är en modergudinna. Sexualitet var känsligt och tabubelagt redan 

inom den tidiga judendomen och kom allt mer att bli ekvivalent med syndfullhet inom den 

framväxande kristendomen.21 

   Vad exakt den ursprungliga synden består utav har diskuterats flitigt allt sedan Första 

Moseboken skapades. Tanken att denna synd skulle vara av sexuell natur har varit en av de 

vanligaste tolkningarna ända sedan de tidiga kyrkofädernas tid. 22 Denna idé kom på 300-talet 

att betonas än mer i och med den nya emfas på sexuell avhållsamhet som nu växte fram. 

Belägg för dessa tankar fann teologer i Jesus levnadsätt och predikningar. Dessa tankar om 

oskuld som något gudomligt kom att inspirera Augustinus och blev grundläggande för hans 

mycket inflytelserika utläggningar om den mänskliga sexualiteten. Augustinus ansåg att 

samlaget var den akt som förde vidare synden från generation till generation; det var genom 

sex som den ursprungliga synden fått fäste och tillåtelse att fortsätta leva och frodas bland 

människorna.23 I Augustinus texter vävs sexualitet och lust tätt ihop med synd. Och när 

föddes då denna vidriga lusta? I Edens lustgård, i det ögonblicket då Eva plockade äpplet. I 

Augustinus teori rörande syndafallet är det inte bara allmän kunskap som är den ursprungliga 

synden och resultatet av fruktätandet, utan det är specifikt den sexuella kunskapen som Eva 

                                                           
20 Norris 1998, s. 68. 
21 John A. Philips, Eve; The History of an Idea, Harper & Row, New York 1984, s. 142. 
22 Shelly Colette, Erotizing Eve; A Narrative Analysis of Eve Images in Fashion Magazine Advertising, Journal 

of Feminist Studies in Religion, Indiana University Press, 2015, vol. 31 nr. 2, s. 6-7. 
23 Philips 1984, s. 135. 
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och Adam blir varseblivna om och denna är den verkliga roten till det onda.24 Augustinus går 

så långt att han menar att sexuell kunskap inte bara blev resultatet, det var också orsaken till 

syndafallet. Eva begick enligt honom en sexuell handling i trädgården (vilken och med vem är 

oklart) vilket orsakade fallet. Äpplet och ormen blir hos Augustinus symboler för den sexuella 

akten.25 

   I och med Augustinus och många andra kristna teoretikers tankar rörande sexualiteten som 

något syndigt och vars ursprung går att finna i Edens lustgård, blev Eva ofrånkomligt 

förknippad med synd. Detta gällde även Adam, men som så ofta både tidigare och senare i 

fråga om syndafallet var det på Eva som den mesta av skulden kom att hamna. Det var trots 

allt hon som hade tagit första steget mot synden och frestat Adam till att äta av frukten och 

kanske till att begå sexuella handlingar. Det är även här bilden av Eva som en sexuell 

fresterska blommar ut, en tanke som skulle komma att prägla många avbildningar av Eva 

under renässansen. Eva som symbol för sexualiteten skulle bli ett populärt motiv inom 

epokens konst. 

   Långt ifrån alla kristna anslöt sig till Augustinus och hans likars tankar, men sexualiteten 

hade oundvikligt cementerats som något smutsigt och därigenom som ett hot mot det kristna 

troslivet. Även andra framstående teologers tankar, exempelvis Paulus teori om kroppens 

helighet och renhet, kom att bidra till denna utveckling.26 Medeltidens skolastik skulle i viss 

mån komma att luckra upp den stränga sexualmoralen men tanken på sex som ekvivalent med 

synd hade såtts djupt inom kristenheten och levde kvar under renässansen, och gör det faktiskt 

delvis än idag.27 

 

 

2.4 Eva-motivets popularitet under renässansen    

Vid sidan av de diskussioner som fördes angående Eva blomstrade också en religiös bild- och 

skulpturkonst där Eva ofta var motivet, en naturlig följd av den betydelse berättelsen om Eva 

hade för kristenheten. Redan så tidigt som på 300-talet skapades konst föreställande Eva och 

Adam i Edens lustgård. Som med annan konst från denna tid är det främst den hållbara, 

skulpturala konsten i sten som finns bevarad idag.28 Under den senare medeltiden gick 

                                                           
24 Bo Lagercrantz, Cranach, Luther och Kärleken; En motbild från reformationen, Proprius, Stockholm 1988, s. 

19. 
25 Philips 1984, s. 134. 
26 Norris 1998, s. 176, 194. 
27 Lagercrantz 1988, s. 19-20. 
28 Steven Fine, Margaret Olin m.fl., Images: A journal of Jewish art and visual culture, Brill, Boston 2009, s. 2. 
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konsten in i ett nytt skede. I fotspåren av ekonomiska utvecklingar följde en kulturell 

blomstring, och den växande klassen av förmögna köpmän började att intressera sig för och 

finansiera konst. Från att främst vara skapad av munkar och nunnor började konsten under 

1300-talet att bli mer personifierad och individuell, även om teknikerna fortfarande i stort sett 

var desamma som tidigare. Moderna konstvetare talar om en så kallad proto-renässans. Det är 

under den här tiden många kristna motiv, exempelvis Eva, börjar att dyka upp i målad form på 

fresker och altartavlor, en naturlig konsekvens av att måleriet börjar få en alltmer 

framträdande roll.29  

 

När renässansen fullskaligt inleder sitt gyllene intåg i Europa under 1400-talet är synen på 

Eva mestadels den av nästan ettusen femhundra års svartmålande i stil med ovan nämnda 

Tertullianus idéer om kvinnans mörka arv.30 Trots detta kommer Eva-motivet under 

renässansen att endast öka i popularitet; under 1400- och 1500-talen växte det fram en 

skiftande och levande bildkultur som vidareutvecklade gestaltningen av Eva. Varför blev då 

den första kvinnan ett så populärt motiv under renässansen? Orsakerna är många och går att 

finna både i de sociala och religiösa förutsättningar som rådde under denna tid, samt i epokens 

stilmässiga preferenser. 

   Ett av de begrepp som starkast förknippas med renässansen är humanismen. Renässansens 

nya ekonomiska och sociala förutsättningar följde i spåren av ett allt mer komplext samhälle 

där handeln blev allt viktigare, vilket resulterade i nya samhällsklasser och en ökad 

folkrörlighet.31 I och med dessa förändringar bildades det en ny människotyp. För medeltidens 

människa hade den sociala samhörigheten och gruppen som funktion varit livsviktig, men 

renässansmänniskan började bli allt mer individualistisk och det medförde också en syn på 

den enskilda människan som kapabel till stordåd. Inom konsten fick detta den påverkan att 

människan blev symbol och bärare för de mäktiga mänskliga värdena, vilket skulle komma att 

bli ett av renässanskonstens stora teman.32 Denna sida av humanismen kan också förklara 

varför motiv föreställande Eva blev så populära. Att avbilda Eva hade alltid varit att avbilda 

själva människan, kvinnan, och hennes egenskaper, och nu mer än någonsin tidigare fick hon 

den rollen i konsten. 

                                                           
29 Marilyn Stokstad, Michael W. Cothren, Art History, Prentice Hall, New Jersey 2005, s. 531. 
30 Norris 1998, s. 40. 
31 Brittanica Online Encyclopedia, www.britannica.com, sökord: Renaissance art, 

http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/EBchecked/topic/497788/Renaissance-art, (hämtad 2015-12-04). 
32 Gregor Paulsson, Konsten världshistoria; Renässansen, Natur och Kultur, Stockholm 1977, s. 4-5, 23. 

http://www.britannica.com/
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/EBchecked/topic/497788/Renaissance-art
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   En annan sida av humanismen var den beundran för det klassiska förflutna och den önskan 

att återinföra klassiska ideal i konsten, som -ismen hyste. Man blickade tillbaka till det forna 

Grekland och Rom för visuell inspiration och där såg och beundrade man också värden som 

rationalitet och vetenskaplighet. Att avbilda den nakna mänskliga kroppen på ett naturtroget 

sätt blev återigen ett mål, något som knappt varit tillåtet i medeltidens visuella uttryck.33 Att 

avbilda nakenhet var dock fortfarande till stor del tabubelagt, och var tvunget att göras i skydd 

av mytologins eller de religiösa motivens respektabilitet. Detta kan också förklara Eva-

motivets popularitet; motivet erbjöd ett utmärkt tillfälle att visa upp den nakna 

människokroppen på ett av samhället tillåtet vis. Vidare erbjöds en möjlighet att förena 

kristna värderingar och klassiska ideal, en syntes som många humanister eftersträvade att 

skildra.34  

 

Den kristna tron skulle komma att genomgå stora förändringar under 1400- och 1500-talet. I 

typisk renässansanda börjades medeltidens trosliv att ifrågasättas då man ville hitta tillbaka 

till en renare tro. Skolastiken som under medeltiden hade dominerat den kristna filosofin, fick 

stå tillbaka för nya tankar och från att ha varit höjden av upplysthet blev den en symbol för 

människlighetens intellektuella misslyckande sedan antiken.35 Lärda män, så som exempelvis 

William av Occam (1290-1349), lade grunden till den nyfödda religiösa världsbild som skulle 

komma att prägla framför allt 1300- och 1400-talen. Denna nya gren av filosofin menade att 

Guds existens är omöjlig att bevisa; vi måste nöja oss med att tro. Troslivet fortsatte 

därigenom att vara lika intensivt och lika betydelsefullt för renässansens människa som för 

medeltidens dito. Dessa tankar om den förtröstansfulla trons väsentlighet fick effekt på 

bildkonsten. Inte längre skulle ett konstverk förmedla skolastiska lärobyggnader utan en 

emfasens lades på bilders psykologiska funktion. Bilderna skulle genom att framkalla känslor 

hos betraktaren bidra med att väcka och stärka trons eld hos människan. Renässansens kristna 

motiv uttryckte som följd mer intensiva känslor där meningen var att väcka patos.36 Motivet 

Eva erbjöd möjligheter till dramatiska och ödesdigra skildringar av människans natur och öde, 

och passar in i denna nya känslosamma bildtradition. Detta kan vara ytterligare en anledning 

till motivets omtyckthet under epoken. 

 

                                                           
33 Stokstad 2005, s. 594, 608. 
34 John P. McKay, Bennett D. Hill m.fl., A History of World Societies, Bedford/St.Martens, Boston 2004, s. 427. 
35 Brittanica Online Encyclopedia, www.brittanica.com, sökord: Scholasticism, 

http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/EBchecked/topic/527973/Scholasticism, (hämtad 2015-12-16). 
36 Paulsson 1977, s. 5-6. 

http://www.brittanica.com/
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/EBchecked/topic/527973/Scholasticism
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Under den sena renässansen kom vågen av kristen religiös förändringslusta att intensifieras. 

Inom kristendomen hade det länge ropats efter reformer av kyrkan och troslivet och dessa 

önskningar kom att vinna en vid acceptans under 1500-talet, vilket skulle leda till uppståendet 

av den rörelse som skulle att komma att kallas reformationen. De protesterande, logiskt 

kallade protestanterna, förhöll sig kritiska till det man tyckte var ett ytligt och 

kostnadsslukande Vatikanen, där kardinaler klädde sig som kungar och där skattepengar 

samlades in på sätt man inte ansåg vara i linje med trons föreskrifter. Bakom en stark ledare, 

Martin Luther, och med hjälp av den nyligen uppfunna boktryckarkonsten och kraften hos en 

länge kväst ilska hos bönder och borgare som var trötta på höga skatter, växte antalet 

protestanter stadigt. 

   Även om reformationen som rörelse skiljde sig mycket från renässansen så hade de både 

gemensamt att de blickade tillbaka till en tid man ansåg vara mer upphöjd och sannare än den 

egna tiden. Likt renässansen blickade tillbaka till en tid före den mörka medeltiden så sökte 

Luther och reformisterna trons rötter i en tid innan kyrkans traditioner hade överskuggat tron. 

Grundpelaren i den nya protestantiska kristendomen var att endast Bibelns skrifter kan förtälja 

Guds sanna ord och att rättfärdiggörelse sker genom tro allena, vilket därigenom gav 

resultatet att det ansågs att många av de traditioner kyrkan hade lagt till sig med inte var 

gudliga.37 Denna nya emfas på skriftligt förankrade idéer samt utrensningen av katolska 

traditioner kom att ha en stor påverkan på konsten. I många protestantiska länder blev delar av 

den gamla religiösa konsten ansedd lägre stående och ofta även förstörd eller övermålad. 

Denna ikonoklast bottnade sig i den icke renläriga idoldyrkan man ansåg att den gamla 

religiösa konsten vittnade om.38 Avbildandet av religiösa motiv borde enligt den nya läran 

stadigt referera till Guds sanna ord, Bibeln, annars kunde dess funktion som religiöst 

vägledande inte garanteras. Religiös konst, även samtida sådan, förlorade överlag mycket av 

den popularitet den besuttit hos konstpatronerna innan. Konst som inte behövde äga lika 

diskussionsbara religiösa undertoner, så som landskapsmåleri och porträttkonst, kom att växa 

fram som de mest uppskattade genrerna.39 

   Eva-motivets användning, i likhet med de andra religiösa motiven, kom därför att minska i 

det protestantiska Europa. Motivets popularitet tog också skada av att den sensuella nakenhet 

och den jordiska skönhet som på grund av mytens innehåll ofta var en del av framställningen 

av den första kvinnan och som tidigare renässanskonstnärer gärna porträtterat i skyddet av det 

                                                           
37 McKay 2005, s. 425, 441-443. 
38 Joseph Leo Koerner, The Reformation of the Image, Reaktion Books Ltd, London 2004, s. 27-28. 
39 Stockstad 2005, s 679, 685, 688. 
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religiösa motivets respektabilitet, generellt sett inte uppskattades av protestantiska 

konstpatroner. Dessa attribut ansågs vara syndiga och fåfänga och rimmade illa med trons 

betoning på enkelhet och sanning. Nakenhet ansågs i södra Europa mer tolerabelt eftersom det 

anspelade på regionernas stora klassiska arv, men i norra Europa fanns inte den traditionen 

och nakenheten blev främst förknippad med syndig sexualitet.40 Trots detta kom konstverk 

föreställande Eva att i viss mån skapas även inom en protestantisk kontext, men dessa kom att 

visuellt och innehållsmässigt skilja sig från traditionellt kristna avbildningar av den första 

kvinnan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Stockstad 2005, s. 686. 
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3. Analys 

3.1 Eva och jungfru Maria: horan och madonnan 

Ett par sekler innan renässansens avstamp sker jungfru Marias stora intåg i fromhetslivet. 

Guds moder hade sedan kristendomens begynnelse varit en dyrkad gudomlighet men under 

senmedeltiden höjs hennes status ytterligare och det man brukar kalla en mariakult uppstår. 

Marias popularitet var bred och kom att definiera det folkliga likväl som det högre kyrkliga 

troslivet. Som en naturlig konsekvens blev Maria ett mycket förekommande motiv inom 

konsten. Vanliga motivval var Maria med den nyfödda Jesus i olika kompositioner, samt 

Pietàn, en avbildning av Maria med den korsfäste Jesus i sitt knä.41 Under 1300-talet börjar 

ett till syntes nytt motiv föreställande Maria att framträda; jungfrun och Eva avbildade 

tillsammans och som varandras motsatser. Motiv av Eva och Maria tillsammans utgör en del 

av de tidigaste idag bevarade bildmaterialet föreställande Eva.42 

   Ända sedan 100-talet hade Maria lyfts fram som det främsta kristna kvinnoidealet. Allt 

eftersom kristendomens betoning på sexuell oskuld blev starkare under seklernas gång så kom 

Jesu moder att värdesättas allt mer. Maria var den exemplariska kvinnan, fri från sin anmoder 

Evas smuts, och hon stod för möjligheten till en existens fri från synd. Maria personifierade 

de kristna kvinnliga idealen; lydig, hängiven moder, oskuld och fri från syndig fåfänga och 

jordiska lustar. Hon är det omöjliga möjliggjort, en moder och oskuld samtidigt, och därför 

själva definitionen av kristen kyskhetsmoral.43  

   Medan den heliga jungfrun agerade representant för ett gudomligt ideal mänskliggjort, 

skulle hennes motsatts komma att symboliseras av Eva. Precis som kyrkan behövde ett 

kvinnligt föredöme måste också det motsatta belysas som varnande exempel för kvinnosläktet 

och för de män som kunde tänkas frestas av kvinnan. Eva hade redan under tidigare sekler 

pådragit sig teologernas motvilja och kom att bli det naturliga valet för rollen av Marias 

konträrs. Eva var som tidigare påvisat djupt förknippad med den syndiga sexualiteten; hon 

ansågs av vissa till och med vara ansvarig för sexualitetens intåg i världen. I total motsats var 

jungfru Maria själva definitionen av oskuld. Eva var i och med syndafallet ansvarig för att 

varje människa måste dö, medan Maria i och med födseln av sin son var orsak till människans 

frälsning och kommande eviga liv i himmelen. Evas oaktsamhet gentemot Guds vilja hade 

                                                           
41 Gundis Bringéus, Nådafadern; Ett passionsmotiv i senmedeltida kyrkokonst, Carlssons Förlag, Lund 1998, s. 

67-68. 
42 Steven Fine, Margaret Olin m.fl. 2009, s. 2. 
43 Philips 1984, s. 131-132, 140. 
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orsakat syndafall och död, Marias acceptans av dito ledde till mänsklighetens möjlighet till 

frälsning.44 Kort sagt; Eva hade varit olydig och Maria lydig, och det hade gjort hela 

skillnaden. Ett varnande exempel för kvinnan om något. Avbildningar av Eva och Maria 

tillsammans visade i patriarkal anda på att det var säkrast för kvinnan att lyda sin övermakt, 

för vem kunde veta vad konsekvenserna för mänskligheten kunde bli annars? 

 

Carlo da Camerino 

Ett verk som uppvisar denna polarisering av Maria och Eva är Carlo da Camerinos The 

Madonna of Humility with the Temptation of Eve, från ca år 1400. Carlo da Camerino (Carlo 

från Camerino) var en italiensk konstnär verksam under slutet av 1400-talet och början av 

1500-talet, precis i brytningstiden mellan medeltid och renässans. Trots att han var en 

framstående konstnär under sin levnadstid har han till stor del glömts bort av senare 

konsthistoriker, mycket beroende på att endast ett fåtal av hans alster tillskrivits honom. I och 

med en upptäckt 1935, när Camerinos namnteckning hittades dold i färglagret under ett 

restaureringsbete av ett bemålat träkors, har ytterligare ett dussin verk av konstnären kunnat 

identifieras. Trots detta vet konsthistoriker fortfarande ytterst lite om Camerinos liv och 

konstnärskap. Man har från analys av hans verk kunnat utläsa att inspiration är hämtad från 

Giotto di Bondones måleri, 1300-talets stora italienska konstnär och mästare.45 Giotto är känd 

för att ha varit den första målaren sedan antiken som avbildade människan som levande och 

verksam i naturtroget återgivna utrymmen. Han expressivitet och realism bryter mot den 

samtida gotiska konsten och han anses vara den första verkliga renässanskonstnären.46 Till 

skillnad mot Gitto kan Camerinos verk inte helt placeras in i renässansens fack, utan gotiska 

kännetecken och renässansdrag samsas i hans måleri. I hans The Madonna of Humility with 

the Temptation of Eve är båda epokernas stildrag närvarande, där gotikens ande anas genom 

en stillhet och en restriktion i motivets komposition. Ännu mer framträdande är dock den nya 

realism och naturlighet som präglar de avbildades anletsdrag och kroppsspråk, ett drag som 

skulle komma att bli kännetecknade för renässansen.  

                                                           
44 Tina Beattie, Maria; A Journal of Marian Studies, Roehampton University Press 2001, vol. 1 nr. 2, s. 11-12. 
45 Treccani Encilopedia dell Arte Medivale, www.treccani.it, sökord: Carlo da Camerino, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-da-camerino_(Enciclopedia-dell'-Arte-Medievale)/, (hämtad 2016-01-

07). 
46 Oxford Art Online, www.oxfordartonline.com, sökord: Giotto di Bondone, 

http://www.oxfordartonline.com.e.bibl.liu.se/subscriber/article/opr/t118/e1049?q=giotto&search=quick&pos=2

&_start=1#firsthit, (hämtad 2016-01-07).  

http://www.treccani.it/
http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-da-camerino_(Enciclopedia-dell'-Arte-Medievale)/
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http://www.oxfordartonline.com.e.bibl.liu.se/subscriber/article/opr/t118/e1049?q=giotto&search=quick&pos=2&_start=1#firsthit
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  Altartavlan The Madonna of Humility with the Temptation of Eve är målad i tempera och 

guld på en träbotten. I centrum tronar madonnan som med sin sedvanliga blåa klädnad, 

gyllene gloria och med Jesusbarnet i famnen är omöjlig att missta. I ändarna på hennes tolv 

gloriastrålar är miniatyrporträtt på Jesus tolv lärjungar placerade. Runt om Maria knäböjer de 

två ärkeänglarna Gabriel och Michael samt den kristna martyren Sankt Göran vördnadsfullt.47 

Sankt Göran igenkänns genom den latinsk korsprydda sköld han bär över sin arm, och som 

han enligt legenden bar när han besegrade den drake som ofta ses som en symbol för 

Djävulen.48 Troligt är att Sankt Göran, som en symbol för den kristnas seger över Satan, här 

figurerar som en allegori för kristendomens seger över döden genom Jesus frälsning av själen. 

   Madonnans väna ansiktsuttryck och ömma omfamning av sin son andas moderlig omsorg 

och ödmjukhet, som verkets titel antyder. Den röda färgen på klädnaden och den blåa på 

manteln är en del av kanonen inom Mariagestaltningen, och symboliserar i tur och ordning 

kärleken och himmelriket.49 Marias hår är täckt av manteln och kroppen är täckt av löst 

sittande tyger. Förutom ansiktet, halsen och händerna är den enda andra blottade huden ett 

bröst som Jesusbarnet ammar. Bröstet är både orimligt litet och onaturligt placerat där det 

skymtar fram i höjd med nyckelbenet. Denna nakenhet tycks understryka hennes kropps 

funktion som moder och känns fullkomligt asexuell.             

   Under Maria, längst ner i målningen, ligger Eva och blickar upp mot modern och barnet. 

Placeringen av Eva längst ner lär inte ha varit en slump; här är hon bokstavligt en lägre kvinna 

än Maria, en fallen kvinna och nära de jordliga livet och helvetet därinunder. Kontrasten 

mellan de två kvinnogestalterna kunde inte ha varit större. Som titeln basunerar ut så är Eva 

porträtterad som den farliga fresterskan. Hon är som tradition påbjuder naken, sånär på lite 

djurhud som har draperats runt hennes höfter. Djurhud och päls var en ofta använd symbol för 

lustfylldhet under renässansen. Det grova och hedniska materialet i jämförelse med jungfruns 

veckade sidenskrud visar också på skillnaden mellan den upplysta Maria och den primitiva 

första kvinnan. Eva är avbildad mot en mörk bakgrund som ytterligare drar uppmärksamhet 

till kroppens skära ljushet och bröstens och höfternas profil. Hon är själva personifieringen av 

renässansen skönhetsideal; ljushyllt med svallande rödgyllene hår och yppiga former, en sann 

lockelse för vilken man som helst. Om betraktaren tittar noggrant ser denne att den mörka 

bakgrunden i själva fallet är träd och annan grön växtlighet. Denna observation i kombination 

                                                           
47 The Cleveland Museum of Art Collections, www.clevelandart.org, The Madonna of Humility with the 

Temptation of Eve, http://www.clevelandart.org/art/1916.795, (hämtad 2015-01-08). 
48 George Ferguson, Signs & Symbols in Christian Art, Oxford University Press, Oxford 1954, s. 121-122. 
49 Marcus Lodwick, Konstguiden – myter och symboler, Alfabetanamma, Stockholm 2003, s. 183. 
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med att Eva håller ett äpple i sin hand som hon är på väg att föra till munnen säger oss att 

scenen är själva syndafallet. Understryker detta gör även ormens närvaro. Ormens placering i 

bilden är talande. Den reser sig upp mellan Evas lår, precis vid hennes sköte på ett ytterst 

suggestivt sätt som för tankarna till sexuella akter. Ormen används ofta inom konsten som en 

fallossymbol. Detta grundar sig troligtvis i ormens likhet med det manliga könsorganet men 

också i ormens ursprungliga roll som medskyldig till syndafallet och den sexualitet som enligt 

kristna teologer som Augustinus hade en roll i människans fall.50  

   Signifikativt är att ormens huvud inte är den vanliga reptilens utan ett kvinnohuvud, ett 

blont, ljushyllt miniatyrhuvud, förvillande likt Evas. Den feminiserade ormen är en symbol 

som ofta återkommer i renässansens Eva-avbildningar. Även om den i konsthistorien 

naturligtvis först dyker upp när Eva göra sin entré i bildkonsten så har den existerat i skrifter 

sedan långt tidigare. Det namn Adam enligt Gamla testamentet gav sin fru efter syndafallet, 

Eva eller Hawwah på hebreiska, är misstänkt likt det arameiska ordet för orm, hiwya. 

Namnets likhet med reptilen som frestade Eva diskuterades av Rabbis redan innan Jesus 

födelse men det var först under medeltiden som den kvinnliga serpenten på allvar etablerades 

inom den kristna och judiska tron. Det fanns en tanke om att Satan lurade Eva att äta av 

frukten genom att ge ormen ett kvinnoansikte och därigenom ingjuta förtroende hos Eva, 

eftersom like dras till like. Tanken grundar sig i den uråldriga idén att kvinnan älskar att 

skvallra och tillsammans med andra kvinnor trotsa män.51 Denna idé om ormen som en 

kvinna berörde teologen Peter Comestor i sin Historica Scholastica från 1147, en skrift som 

blev inkorporerad av kyrkan under nästföljande sekel. Comester fördjupar även sambandet 

mellan Evas namn och det arameiska ordet för serpent. Han gör en allegorisk tolkning där 

ormen representerar Evas inre natur. På så sätt blir Eva inte lurad att plocka frukten av en 

listig Satan, utan det är Evas egen falska natur som leder henne till den handlingen och 

därigenom det slutgiltiga syndafallet.52 Kvinnan är på så sätt dubbelt skyldig till syndafallet; 

hon är roten till det onda och orsaken till syndafallet samtidigt som hon är faktorn som bidrar 

till att roten får fäste i världen.  

   Motpolen till den kvinnliga synden är naturligtvis madonnan. Hon är den nya Eva, den 

upplysta kvinnan som kan utplåna sin anmoders synder och frälsa andra själar som har 

drabbats av synden sedan Eva åt äpplet.53 Camerinos målning syftar på att visa upp de båda 

                                                           
50 Philips 1984, s. 64.  
51 Norris 1998, s. 318-319. 
52 Fine, Olin m.fl. 2009, s. 8. 
53 Fine, Olin m.fl. 2009, s. 9. 
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kvinnornas handlingar och konsekvenserna av dessa, för att mana den kristna kyrkobesökande 

kvinnan att följa Marias exempel och undvika Evas synd. Maria hade makten att utplåna Evas 

illgärning hos människan och för detta borde tacksamheten från den kristna människan inte 

kunna vara djup nog. 

 

Berthold Furtmeyer 

Nästan ett sekel efter Camerinos ovan omskrivna verks tillkomst skulle en tysk miniatyrist vid 

namn Berthold Furtmeyer skapa en om möjligt ännu tydligare avbild av polariseringen mellan 

Eva och Maria vid namn Tree of Life and Death (c. 1481). Furtmeyer var aktiv i Regensburg 

under 1400-talets andra hälft och ägnade sig främst åt att illuminera kristna handskrifter. Hans 

största verk anses ofta vara the Salzburger Missale, en mässbok bestående av fem volymer 

som tillhör den tidiga tyska renässansens mest luxuöst dekorerade mässböcker.54 Salzburger 

Missale var ett viktigt redskap under Furtmeyers samtid för förmedlandet av kyrkans 

doktriner till församlingarna.55  

   Medan Italien i slutet av 1400-talet var på god väg mot högrenässansen var de områden som 

utgör dagens Tyskland i många avseenden fortfarande medeltida. Den riktiga tyska 

renässansen brukar historiker mena tog sin början först vid 1500-talets början, i och med Karl 

VIII:s misslyckade invasion av Italien då renässansens seder följde med den besegrade hären 

tillbaka. Influenser hade såklart sipprat över Alperna och från det upplysta Flandern tidigare, 

via de främst handelsorienterade folkomflyttningar som var en effekt av renässansens 

förändrade samhällsstrukturer.56 Berthold Furtmeyers konst är en tidskaraktäristisk blandning 

av kvarlevande gotiska kännetecken uppblandat med renässansinfluenser. Tree of Life and 

Death präglas av en serenitet och en orörlighet som för tankarna till tidigare gotisk konst. 

Samtidigt finns här också en ny realism och en dynamisk komposition som visar på inflytande 

från den sydliga samtida renässansen.  

   Likt Carlo Camerinos The Madonna of Humility with the Temptation of Eve visar 

Furtmeyers verk upp Eva och Maria som varandras absoluta moraliska motsatser. De båda 

kvinnorna står på varsin sida av ett träd medan det vänder sig utåt mot varsin folkmassa som 

                                                           
54 Oxford Art Online, www.oxfordartonline.com, sökord: Berthold Furtmeyer, 

http://www.oxfordartonline.com.e.bibl.liu.se/subscriber/article/grove/art/T030243, (hämtad 2016-01-08). 
55 Norris 1998, s. 239. 
56 Britannica Online Encyclopaedia, www.britannica.com, sökord: History of Europe, 

http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/EBchecked/topic/195896/history-of-Europe/58315/The-

Renaissance?anchor=toc58315, (hämtad 2016-01-08). 
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dyrkande knäböjer vid deras fötter. Utseendemässigt är de förvillande lika till den grad att de 

är varandras spegelbilder, båda med ljust hull och gyllenröda lockar. Som traditionen 

föreskriver är dock Maria klädd i veckad mantel och klädnad i rött och blått som symboliserar 

himmelriket och kärleken, medan Eva är naken. Maria bär en krona som illustrerar hennes 

position som drottning över himmelriket samt omges av en gloria som visar på hennes 

helighet. Eva är barhuvad och hennes långa hår hänger fritt och accentuerar de fylliga 

höfterna. I trädet ovanför Maria hänger den korsfäste Jesus medan krucifixet på Evas sida är 

ersatt av en grinande dödsskalle. Runt trädets stam ringlar sig en lömskt grinande blågrå orm. 

Bakom trädet ligger en naken Adam som förvirrat tar sig om huvudet likt han nyss vaknat upp 

från ett fall, en gest som antagligen ska symbolisera att syndafallet nyligen ägt rum. 

   Trädet mellan Eva och Maria är behängt med både äpplen och oblatbröd. Oblaten, den 

heliga substansen som har kraften att agera motgift till synden i människan, plockas och delas 

ut av Maria till hennes knäböjande följare.57 Eva å andra sidan plockar äpplen direkt ur 

serpentens mun och ger till de som knäböjer vid hennes sida. Äpplet symboliserar givetvis 

den förbjudna frukt som förde in döden i världen. Denna tes styrks ytterligare av att bakom 

Maria står en vän ängel, vilken bakom Eva har förvandlats till en skräckinjagande skinnlös 

man med dödens grinande skalle som huvud. Tydligare än såhär kan konstnären knappast 

förmedla sitt budskap; att följa Marias direktiv leder till syndernas frälsning medan att följa i 

Evas fotspår innebär att få döden tilldelad sig, förklätt i skepnaden av ett sött äpple. Återigen 

visas på den djupt rotade föreställningen att Eva inte bara var syndfull utan även listig och 

falsk, kapabel att lura lättledda män och kvinnor in i sina armar. Precis som hos Camerino 

åsyftas här två vägar, den rättfärdiga som leder till frälsning och den syndfulla som leder till 

död och förtappelse. Furtmeyers verk visar dock på en förståelse för hur lätt det är att förledas 

att ta den felaktiga vägen; den frestande Eva är placerad något längre fram än Maria, som för 

att belysa att syndfulla handlingar ofta ligger närmare till hands för människan, och kan vara 

förklädda till något ljuvligt och framstå som djupt frestande innan man ser den rätta vägen 

framträda. Och liksom Maria och Eva är varandras spegelbilder utseendemässigt, kan också 

den rätta vägen vara svår att skilja från den felaktiga.  

 

 

 

                                                           
57 Ferguson 1961, s. 167. 
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3.2 Eva som symbol för döden  

Under 1500-talet fullbordades ett nytt Eva-motiv jämte de redan populära framställningarna 

av Eva tillsammans med Maria eller Adam: Eva som symbol för döden. Att Eva genom 

syndafallet var ansvarig för människans dödlighet var en väletablerad tanke som redan 

tidigare hade figurerat inom konsten, exempelvis i Furtmeyers The Madonna of Humility with 

the Temptation of Eve, men nu upplevde denna tanke en blomstring och agerade ofta 

huvudtema för avbildningar av Eva. Kanske viskar denna konstnärliga böjelse för döden om 

den kommande barocken som skulle komma att emfasera människans dödlighet.  

   Att Eva har länkats samman med döden faller sig helt naturligt. Den kristna 

skapelseberättelsen har likt andra religioners skapelsemyter som syfte att svara på de 

grundläggande existentiella frågorna. Till dessa hör mänsklighetens kanske största fråga: 

varför måste vi dö? Och Bibeln svarar: därför att Eva åt av frukten från Kunskapens träd. Som 

denna uppsats ofta visat på tidigare är myten om Eva inte skapad från ingenting alls, utan har 

tagit stoff från tidigare och samtida myter och tankar. En sådan myt som har slående likheter 

med skapelsemyten och som kom att fascinera konstnärer under 1500-talet och senare är den 

om Pandora. Genom att använda myten om Pandora fick renässansens konstnärer möjlighet 

att kombinera temat Eva och döden med den klassiska tradition som epoken vurmade för.  

   Enligt den grekiska mytologin var Pandora, likt Eva, den första kvinnan. Pandora skapades 

på befallning av guden Jupiter och var en del av hans hämndplan på människan för att de mot 

hans vilja hade mottagit gåvan elden av titanen Prometheus. Till skillnad från Eva, som Gud 

skapat för att vara sällskap till mannen, skapades Pandora dock för att straffa mannen. 

Pandora formades som en gudinna och tillskänktes av Olympens gudinnor olika egenskaper 

så som skönhet och charm men också list och bedräglighet. Därav namngavs hon till Pandora, 

som på grekiska betyder ”alla gåvor”. Pandora skänktes till Prometheus bror Ephimetius (ett 

namn som på grekiska passande nog betyder efterklok) som naturligtvis omedelbart blev 

förälskad i henne, skapelsens första kvinna som hon var. Hur Pandora kom över sin berömda 

ask eller kruka full av olyckor är oklart. Antingen gavs den till henne som hemgift av Jupiter 

som en del av hämndplanen, eller så hittade hon den i Ephimetius hus. Hur som kom hennes 

sämre sidor att bringa lidande till mänskligheten, så som Jupiter hade förutspått, då hon i sin 

egoistiska nyfikenhet öppnade krukan som visade sig innehålla alla världens olyckor.58 Likt 

Eva introducerade hon döden och misären i världen genom sin karaktärssvaghet.  

                                                           
58 Lodwick 2003, s. 90. 
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Jean Cousin den äldre 

Jean Cousin den äldres Eva Prima Pandora (1549) är antagligen det idag mest berömda 

verket som avser att avbilda likheten mellan Eva och Pandora. Cousin föddes i Sens i norra 

Frankrike där han etablerade sig som en skicklig konstnär. I takt med att hans anseende växte 

kom han under det sena 1530-talet att flytta sin verksamhet till Paris, där han var djupt 

involverad i den blomstrande renässanskulturen runt det franska hovet. Här inspirerades han 

av den klassicistiska stilen och i denna anda målade han oljemålningen Eva Prima Pandora.59 

Cousins kvinna ligger gracefullt utsträckt i en skogsglänta, där trädens kronor bildar ett 

skyddande tak. Där gläntans grenar möts hänger en skylt med verkets namn Eva Prima 

Pandora nedpräntat, vilket genast berättar för betraktaren vilka syndare den sköna kvinnan 

representerar. Bakom gläntan sträcker en vattenspegel ut sig och längst bort skymtar vi en vit 

stad och dimhöljda berg. Vid vattenspegelns början är en terrakottaurna utplacerad. Den 

mörka skogsgläntan kontrasterar mot Evas/Pandoras vita skinn och det ljust gyllene, 

togainspirerade skynke som är svept runt hennes höfter. Håret är konstfullt uppsatt i antik stil 

och hennes profil skulle kunna vara hämtad från ett romerskt mynt. Kvinnan lutar ena armen 

mot en dödskalle medan ena handen vilar lätt på en vacker kruka med lock. 

   Den antikinspirerade frisyren och utstyrseln samt iscensättningen och krukan symboliserar 

Pandora. Evas närvaro i verket symboliseras av de vanliga kända attributen, men i den 

klassiska omgivningen är de inte lika uppenbara som i de flesta andra fall. I sin ena hand 

håller Eva en gren med ett moget äpple, vilket syftar på trädet i Edens lustgård och de 

händelser som ägde rum där. Ytterligare understryker dessa skeenden gör den orm som 

slingrar sig kring Evas vänstra arm. Ormen är både en ledtråd som pekar på kvinnans 

identitet, likväl som den kan läsas som en fallossymbol som visar på både Evas och Pandoras 

kännetecknande och farliga sexualitet. Den dödskalle som kvinnan graciöst lutar sig mot 

belyser sambandet mellan de båda kvinnorna: deras ansvar för dödens intåg i världen. Att de 

båda kvinnornas ödesdigra handlingar är kopplade till den kvinnliga sexualiteten understryks 

av kvinnans nakna och frestande skönhet, något som är signifikativt för myterna och 

avbildningarna av och om både Eva och Pandora. Mången kyrkofäder ansåg som bekant att 

den ursprungliga synden var av sexuell art och att Eva hade fått kännedom om denna akt när 

hon plockade äpplet, alternativt att plockningen av äpplet var en metafor för den sexuella 

akten. Hon var Djävulens portal in i världen rent bokstavligt; liksom hennes karaktärsbrister 

                                                           
59 Oxfort Art Online, www.oxfordartonline.com, sökord: Jean Cousin, 
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låg bakom syndafallet, var hennes portal mellan benen den fysiska öppningen för synden. 

Även myten om Pandora präglas av en stark sexuell underton. Pandoras make ska ha förstått 

sin frus brister först efter att de haft samlag. Hennes kruka eller ask har tolkats som hennes 

könsorgan och när hon öppnar detta så sprider sig ondskan. Det är mycket troligt att den 

negativa sexualisering av syndafallet som kom att prägla den kristna tron och som kyrkofäder 

likt Augustus och Tertullianus utvecklade, till stor del tog sitt avstamp i myten om Pandora.60 

 

Hans Baldung Grien 

Berör Evas koppling till döden gör också den tyske målaren och grafikern Hans Baldung 

Grien i sin träpannå Eve, the Serpent and Death (c. 1510-15). Grien är känd för sina 

allegoriska och mytologiska avbildningar i vilka den kvinnliga kroppen återges ytterst 

sensuellt, en kategori i vilken ovan nämnda verk tydligt placerar sig. Under år 1503 studerade 

Grien för den stora tyska renässansmästaren Albrecht Dürer, en man vars inflytande går att 

skönja i många av Griens alster.61  

     I oljemålningen Eve, the Serpent and Death avbildas Eva mot en mörk Dürer-inspirerad 

skogsbakgrund som på ett bekant sätt låter hennes sinnliga, ljushyllta kropp träda fram och 

vara verkets blickfång. Eva står med benen i kors och huvudet lätt bakåtkastat. Hennes 

gyllenröda hår inramar ett ansikte med suggestivt sänkta ögonlock och en kurvig mun krusad i 

ett leende. Ena armen har hon placerad bakom ryggen och i handen håller hon ett rött äpple. 

Bredvid Eva reser sig en skräckinjagande manlig figur, en skinflådd människa med ett 

grinande och dödskallelikt ansikte. Här och var lyser benknotornas vithet igenom. Mannen är 

halvt dold bakom ett träd runt vilket en silvergrå, monsterlik orm ringlar sig två varm kring 

stammen och mannens överkropp. Ormens tänder är djupt begravda i mannens arm, samma 

arm vars hand stadigt greppar Evas ena överarm och därigenom förbinder de tre varelserna. 

Mannens andra hand plockar ytterligare ett äpple från trädet.  

   Titeln på Griens verk visar att målningen föreställer Eva, ormen och döden. Är den 

skinflådda, dödskalle-hövade mannen som greppar Eva Döden? Denna tolkning känns rimlig 

och ligger till grund för en vanlig analys av verkets allegori, nämligen den om Eva som 

Dödens hantlangare. Det äpple som Eva håller i handen och snart ska ta en tugga av är givet 

                                                           
60 Philips 1984, s.19, 23, 44.  
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till henne av Döden, och kommer följaktligen att orsaka hela den kommande mänsklighetens 

dödlighet. Augustinus tankar om den ursprungliga synden som en sexuell företeelse är också 

en del av denna analys. Evas sensuella kropp, det koketta och lömska uttrycket i hennes 

ansikte när hon greppar ormens svans som är suggestivt placerad precis vid Dödens innanlår, 

är alla konkreta uttryck för sexualitet. 62 Likaså är hennes ben korsade, en symbol som flitigt 

användes under renässansen för att antyda sexuell aktivitet.63 

   En annan teori är att den skinflådda mannen är Adam, dödad av Eva som en konsekvens av 

att hon genom sin fruktplockning orsakade deras dödlighet. Även i denna tolkning av verket 

är den första synden av sexuell natur, vilket baseras på Evas ansiktsuttryck, hennes sensuella 

kropp och korsade ben. ”Fruktplockningen” är på augustinskt maner en plockning av deras 

oskulder, där Eva är den ytterst ansvariga eftersom hon i sin lustfylldhet möjligtvis ska ha 

frestat Adam till den sexuella akten som orsakade syndafallet. Adams hårda grepp om Evas 

arm och leendet i det bedagade ansiktet är uttryck för förväntan inför det som komma skall. 

Han är på väg att plocka äpplet, en symbol för hans kommande sexuella kapitulation. Ormen 

kan tolkas som en fallossymbol, men kan även symbolisera Djävulen och hans inflytande i 

skeendena.64 

 

3.3 Evas roll i syndafallet 

Det absolut vanligaste motivvalet i avbildningar av Eva är det som skildrar syndafallet. Dessa 

motiv består som regel av komponenterna Eva, Adam, ormen, Kunskapens träd och den 

förbjudna frukten. Eftersom verk föreställande syndafallet inte bara skildrar en föreställning 

om Eva utan visualiserar den faktiska händelsen i Första Moseboken skulle man kunna tänka 

sig att dessa kan vara intressanta för forskningen om Eva på ett annat sätt än exempelvis verk 

som berör polariseringen mellan Eva och jungfrun, eller Eva som symbol för döden. Dock är 

avbildningar av syndafallet lika mycket visualiserade idéer och bärare av allegoriska budskap 

som Eva-avbildningar hämtade direkt ur konstnärens fantasi. Som studien påpekade i 

inledningen var konstnärer vanligtvis inte alltför bundna vid vilka Bibelns exakta ord var utan 

det man ville förmedla var en idé, och dessa idéer var ofta en del av tidens religiösa och 

konstnärliga kanon. En av orsakerna till detta var naturligtvis att läsandet av de religiösa 

                                                           
62 Norris 1998, s. 102. 
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texterna var få förunnat då läskunnigheten fortfarande var låg i Europa. I och med 

boktryckarkonstens spridning under 1500-talet kom antalet texter i omlopp att öka men den 

relativa friheten som präglade det visuella uttrycksättet i förhållande till texten kom ändå att 

leva vidare inom konsten.  

 

Lucas Cranach den äldre 

Ett konstnärskap som producerade många verk föreställande syndafallet är Lucas Cranach den 

äldres. Den germanske målaren och grafikern var hovmålare vid Fredrik den Vises hov i 

Wittenberg och kom där att bli nära vän med Martin Luther, som var verksam vid 

universitetet i samma stad. Redan när reformationen låg i sin linda kom Cranach att förmedla 

Luthers budskap inom bildkonsten, exempelvis genom att illustrera den första utgåvan av 

Martins Luthers översättning av det Nya testamentet.65 Även om det inte råder någon tvekan 

om konstnärens personliga religiösa lojalitet så var Cranach inte endast en 

reformationskonstnär, som konsthistoriker ibland hävdar. Han tog emot beställningar av 

katolska mecenater likväl som han var Luthers främsta porträttmålare; han var en målare 

verksam under en religiös brytningstid och detta är synligt i hans konst. I detta ljus måste man 

också betrakta hans förkärlek för att gestalta den nakna kroppen, något som under och efter 

reformationen kom att bli mindre accepterat inom den protestantiska konsten. Denna vurm 

han hyste för att avbilda främst den kvinnliga nakenheten kan kanske förklaras med den 

humanism han kom i kontakt med i och med sin vistelse i Wien under 1500-talest början, 

något som antagligen kan ha inspirerat till användandet av mer sydländska bildtraditioner.66  

 

Cranachs Adam and Eve (1531) präglas av många av de drag som kännetecknar konstnärens 

syndafallsavbildningar. Mot en skogsbakgrund och placerade framför Kunskapens träd 

framträder Eva och Adam. Deras kroppar utmärks av en annorlunda realism jämfört med den 

klassicism som präglade många sydeuropeiska samtida verk föreställande samma motiv. Eva 

har nyss plockat av den förbjudna frukten och hon håller ett saftigt rött äpple i vardera hand. 

Det ena äpplet hålls, som så ofta är fallet i avbildningar av Eva, bakom ryggen medan hon för 

det andra äpplet till Adams mun. Om Adam redan har ätit av frukten är oklart; hans blick är 

riktad mot Eva som för att söka ett sista godkännande, men han täcker samtidigt bådas kön 

                                                           
65 Lagercrantz 1988, s. 29, 33. 
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med en trädkvist vilket tyder på att skammen för den nakna kroppen som följer i kunskapens 

spår redan drabbat Adam. Eva däremot, som rimligtvis redan måste ha förtärt av frukten, visar 

ingen antydan till skamsenhet. Hennes gyllenröda hår svallar bakom henne medan hon 

uppfodrande blickar på äpplet hon fört till Adams mun. Bakom henne ringlar sig ormen runt 

trädstammen och den i sin tur blickar uppfodrande på Eva. Evas ben är korsade i den bekanta 

symbolen för sexuell aktivitet. Hon och Adam flankeras av varsitt djur; bakom Adam vilar en 

fridfull och ståtlig hjort, bredvid Eva smyger ett lejon med ett lömskt grin i sitt djuranlete. 

Cranach brukade i sina verk använda sig av djur för att förmedla kristna doktriner enligt äldre 

konventioner. Om detta är fallet även i denna målning skulle hjorten sannolikt symbolisera 

Kristus och frälsningen i motsats till lejonet som vanligtvis agerar metafor för den 

förkroppsligade Djävulen.67  

   Vi ser alltså i Cranachs Adam and Eve samma kritiska syn på den första kvinnan som 

präglade den mesta av den samtida konsten, såväl katolska och lutheranska syndafallsmotiv 

som andra typer av Eva-avbildningar. Det har argumenterats för att kvinnan fick ett högre 

anseende i reformationens kölvatten i och med protestantismens starka betoning på 

äktenskapet som en helig och spirituellt välgörande institution. Rättfärdigande för denna tes 

fann man i Första Moseboken och i Guds ord att Adam behövde en partner för att lindra hans 

ensamhet. Kvinnans viktiga roll i mannens liv betonades visserligen mer inom 

protestantismen än inom katolicismen, men att detta skulle leda till att det kvinnliga könets 

anseende växte är troligtvis en sanning med modifikation. I praktiken blev kvinnans roll ofta 

ännu hårdare knyten till hemmet, där hon visserligen var mannens partner i viktiga husliga 

göromål men vilket också ledde till att kvinnans rörelsefrihet blev än mer begränsad.68 Det 

finns en rörelse bland konsthistoriker som vill läsa in en positivare syn på kvinnan i 

reformationens konst, grundat i protestantismens nya inställning till äktenskapet. Exempelvis 

har konsthistorikern Bo Lagercrantz i sitt verk Cranach, Luther och Kärleken – En motbild 

från reformationen velat göra en sådan tolkning av Cranachs syndafallsmotiv. Säkerligen 

finns i denna teori en hel del sanning, men det får icke förglömmas att de könskonventioner 

som skapats under tidigare årtusenden fortfarande levde kvar i samhället och inom konsten. 

Detta är synligt inte minst i synen gentemot Eva och i hur hon fortfarande ofta kom att 

avbildas med en tydlig negativ underton. 
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Pieter Coecke van Aelst 

Pieter Coecke van Aelsts Fall of Man (c. 1520-30) visar på ett med Cranachs konstnärskap 

samtida men samtidigt annorlunda sätt att avbilda syndafallet på. Coecke van Aelst var under 

sin samtid en av de stora flamländska konstnärerna, även om konsthistorien till viss del glömt 

bort honom. Han var hovmålare till både den tysk-romerska kejsaren Karl V och till Maria av 

Ungern, och stod under den berömde konstmecenaten Cosimo Medicis beskydd. Även 

Coecke van Aelst var verksam under en religiöst och kulturellt orolig tid, vilket speglas i hans 

verk som spänner från klassiska katolska motiv till avbildningar av de protestantiska 

dogmerna. Vilken trosgren han personligen ansåg sig tillhöra är svårt att säga, då vi vet 

mycket lite om hans personliga liv. Precis som Cranach speglar han konstnärskap en 

brytningstid och Coecke van Aelst fick beställningar från båda sidorna.69 

    Motivvalet är hos Fall of Man densamma som hos Cranachs Adam and Eve, det vill säga att 

det är ögonblicket då Eva ger frukten till Adam som skildras. Coecke van Aelsts verk får en 

annan framtoning i och med den flamländska renässansens karaktäristiskt noggranna 

återgivning av detaljer, men de båda verkens kompositioner präglas annars av en oerhörd 

likhet.70 Även här framträder de sköna och bleka gestalterna Adam och Eva mot ett grönt 

skogslandskap, fast Coecke van Aelst bakgrund är djupare och mer flerdimensionell är 

Cranachs Dürer-inspirerade platta dito. Bakom de första människorna reser sig Kunskapens 

träd som dignar av mogna äpplen. Eva håller ett av äpplena bakom ryggen medan hon räcker 

Adam ytterligare ett med den andra handen. Runt en trädgren slingrar sig ormen, med en 

kluven tunga synlig i den öppna munnen och blicken stadigt fäst på Eva. De uppspärrade 

ögonen och den ivrigt utsträckta tungan ger reptilen ett enträget och uppfordrande 

ansiktsuttryck, som om den manar på Eva att locka Adam till att förtära av frukten.  

   Det som framförallt skiljer Coecke van Aelsts och Cranachs verk åt är sättet på vilket 

Adams beteende skildras. Cranachs Adam uttryckte en undergivenhet gentemot Eva där han 

timid frågande blickade mot kvinnan, som för att invänta hennes order. En viss tvekan skulle 

också kunna läsas in i hans drag, som om han undrade om han verkligen agerade riktigt som 

gav efter för Evas lockelse. Hos Coecke van Aelsts Adam har tveksamheten vuxit till full 

övertygelse. Här uppvisar Adam inte ett spår av undergivenhet där han upprätt står och blickar 

mot Eva. Ögonbrynen är rynkade och blicken uttrycker en stor misslynthet. Hans kropp är 

lutad från kvinnan, hans torso riktad åt tryggare breddgrader medan hans ena arm höjs i en 

                                                           
69 Elizabeth Cleland, Grand Design; Pieter Coecke van Aelst and Renaissance Tapestry, Yale University Press, 

New York 2014, s. 2-3. 
70 Stokstad, Cothren 2005, s. 571. 



37 
 

bestämt avvärjande gest. Denna missnöjdhet och ilska gentemot Evas plockande av frukten 

som även är synlig i ett antal andra avbildningar av syndafallet från denna tid, speglar en idé 

som var utbredd under renässansen och tidigare: tanken att Adams inmundigande av frukten 

var mindre syndfull än Evas. Det fanns en vilja att försvara Adam och förklara hur en man 

som var så upphöjd som han, en Guds avbild enligt själva Bibeln, ändå så lätt kunde ha 

syndat. Genom att skylla det mesta på Evas aktioner kunde Adam framställas som den mer 

oskyldiga av de båda. Ett sätt att skuldbelägga Eva på var genom de teorier Augustinus 

framförde gällande den ursprungliga synden, där Eva begick någon form av sexuell akt och 

med sin sexualitet lockade Adam att synda. Denna tanke byggde på den uråldriga judiska idén 

om Eva som en sexuell fresterska. Förutom att vara en fresterska ansågs Eva också vara i 

högre grad skyldig till syndafallet på grund av sin svaga karaktär. Det fanns tankar om att 

ormen valde att närma sig Eva och inte Adam på grund av att Eva var den veka, senare 

tillkomna länken; hon var en svagare version av Adam och den lättast korrumperade av de 

två. I medeltida mysteriepjäser kunde scenariot att ormen först närmade sig Adam skildras, 

men att denne upphöjde man vägrade att trotsa Guds ord. Martin Luther var också en 

anhängare av tanken på en Adam, som innan han blev lurad av en övermäktig djävulsk 

sexualitet i form av kvinnan, var moralisk högtstående. Om ormen först hade närmat sig 

mannen istället för kvinnan hade segern kanske varit människans.71 

   Det fanns också en parallell idé om att Adams synd var mindre, eftersom den bottnade sig i 

kärlek och tilltro till sin hustru och inte i ren nyfikenhet och karaktärssvaghet som Evas. 

Augustinus menade till och med att den gudalike Adam visste vad det skulle innebära att äta 

av frukten som hans fru gav honom, men att den ädle och kärleksfulle första mannen åt ändå 

eftersom han vägrade att lämna sin fru som redan tagit det outplånliga steget mot fallet.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Philips 1984, s. 58, 67. 
72 Norris 1998, s. 191-192.  
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4. Sammanfattande diskussion 

Eva har figurerat i det kristna medvetandet sedan religionens begynnelse och långt innan 

renässansens intåg i konsthistorien hade hennes persona alltmer kommit att cementerats. 

Många av de karaktärsdrag som under epoken ansågs kännetecknande för den första kvinnan 

växte fram tidigt i hennes historia. Vissa attribut förknippades antagligen med henne redan 

när hennes berättelse först började gestalta sig och vävas ihop inom den tidiga judendomen. 

Även om hennes skriftliga historia dateras först till seklet före Kristus hade stoftet till myten 

skapats långt tidigare, och troligtvis ur mer än endast den judiska historiska och kulturella 

kontexten. Forskning har visat på att influenser hämtades ur andra trosläror och att idén om en 

första kvinna fanns i andra och tidigare kulturer än judendomen. Myten om Eva bär tydliga 

spår av att ha influerats av dessa. Som så ofta är fallet med myter fogades antagligen 

berättelsen om Eva och Adam även den samman av delvis redan befintliga idéer under en 

längre tidsperiod.  

   Evas långa historia och brokiga ursprung är viktigt att ha i åtanke för att kunna tyda och 

förstå renässansens inställning till henne, så som den är synliggjord inom epokens konst. 

Tidigt, kanske redan från början, fanns det alltså en rådande inställning som till stor del 

präglades av en negativ uppfattning av den första kvinnans karaktär och handlingar. Under 

den tidiga kristendomen fortgick den traditionen, mycket beroende på kyrkofädernas skrifter 

som förvånansvärt ofta visade på en djup misstänksamhet gentemot Eva. Den första kvinnan 

blev beskylld för att vara ansvarig för människans dödlighet, för att leda sin man i fördärvet, 

till och med för att vara själva roten till mänsklighetens syndfullhet.   

   Vad som tillskrevs vara hennes exakta roll i syndafallet varierade, även om hon allt som 

oftast ansågs vara den som var ytterst ansvarig. Ibland förklarades hennes olydnad bero på 

vad som ansågs vara typiskt kvinnliga egenskaper, så som skvallerlystenhet och godtrogenhet. 

Genom att förklä ormen till en kvinna ska Djävulen ha spelat på dessa feminina svagheter och 

lurat Eva till att plocka frukten. Den feminiserade ormen, som är vanlig i renässansens 

avbildningar av Eva, kunde också vara en allegori som visade på en ännu mörkare förklaring; 

ormen i Edens lustgård var egentligen en metafor för Evas falska natur. Det som lockade Eva 

till hennes ödesdigra olydnad var inte Djävulen förklädd till ormen utan denne symboliserade 

Evas egna dåliga karaktär. Detta skulle följaktligen innebära att Eva var Satans verktyg och 

att hon på eget bevåg plockade frukten och orsakade människans fall och den jordiska misär 

och dödlighet som detta innebar. 
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   Frukten, ja. Precis som ormen under epoken ibland tolkades metaforiskt interpreterades 

även plockningen av äpplet ibland som en annan handling. Augustinus var den mest berömda 

förespråkaren av teorin att äppelplockningen egentligen var plockningen av människans 

sexuella oskuld. Djävulen ska ha frestat Eva att begå en sexuell akt, antigen med Satan själv 

eller med en förförd och förblindad Adam. Augustinus menar också att det möjligtvis var 

ormen som var den sexuella partnern vilket skulle innebära, om ormen var en metafor för Eva 

och hennes dåliga karaktär, att den sexuella akten skulle kunna vara en akt av 

självtillfredsställelse. Oavsett vem Eva syndade med visade denna teori på att Evas 

karaktärssvaghet låg till grund för syndafallet. Äpplet kom också att inom konsten och 

litteraturen symbolisera den förmodade ursprungliga synden; den sexuella akten. 

 

1300- 1400- och 1500-talen är de sekler då Evas berättelse på riktigt börjar lämna ett avtryck i 

konsthistorien. Detta beror till stor del på den generella konstnärliga utveckling som sker 

under denna tid, när nya kulturella och ekonomiska förutsättningar tillsammans bidrar till en 

explosionsartad utveckling för konsten i Europa. Moderna idéer och strömningar leder till nya 

ideal, och ett ökat intresse för konst leder till en större produktion av konst. Den kulturella 

blomstringen är antagligen den största anledningen till de stegrade antalet verk föreställande 

Eva som skapades under renässansen. Mer specifika anledningar går dock att finna i epokens 

ideal. Den för renässansen kännetecknande humanismen med dess betoning på människan 

som symbol och bärare av det mäktiga mänskliga värdena bidrar exempelvis med en 

förklaring; att gestalta Eva var per definition att gestalta själva kvinnan och den mänskliga 

naturen, vilket går till synes hand i hand med humanismens preferenser. Även den nya 

religiösa strömningen som betonade den tillitsfulla trons nödvändighet för kristendomen (i 

motsatts till skolastikens försök att genom logik förstå Gud) kan delvis ge en förklaring till 

Eva-motivets popularitet inom konsten, genom den möjlighet som motivet erbjöd att skapa 

alster som väckte patos och som stärkte tron hos betraktaren. Därtill erbjöd motivet den 

respektabla mantel att svepa in målad nakenhet i som fortfarande ofta var nödvändig.  

 

I uppsatsens bildanalys har de valda verken delats in tre grupper, där varje grupp representerar 

ett under epoken flitigt förekommande Eva-motiv som visar upp en negativ syn gentemot den 

första kvinnan. Vidare analyseras hur denna negativism utrycktes via symboler och allegorier. 

En av orsakerna till att denna studie valde att fördjupa sig i renässansens skildringar av Eva är 

att det verkar finnas en stark konstnärlig konsensus i gestaltningen av henne under denna tid. 

Denna samstämmighet är inte bara synlig i den återkommande negativa framställningen av 
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Eva som här har undersökts, utan den visar sig också i konstverkens stilistiska uttryck och inte 

minst i skildringarna av Evas fysiska attribut. I studiens analyserade Eva-avbildningar 

framställs hon som en lockande skönhet med ett likartat yttre i samtliga verk: hon äger en 

kurvig, ljushyllt kropp och långt böljande hår i en gyllenröd nyans. Avbildningarna 

representerar med största sannolikhet epokens rådande skönhetsideal. Denna skönhet var dock 

som studien tidigare pekat på även den något bedrägligt då Evas ljuvliga yttre förblindade 

hennes man att följa hennes exempel, istället för tvärtom som Bibeln förespråkade. Som visat 

i exempelvis Berthold Furtmeyers Tree of Life and Death kunde Evas skönhet symbolisera 

den lockelse som ofta kännetecknar den syndfulla livsstilen och som ger den falsk glans, 

vilket frestar människor till omoraliska handlingar. Vidare kunde det röda håret ytterligare 

understryka Evas syndfullhet, då rött hår ofta använts inom konsten för att visa på dess 

bärares passionerade eller omoraliska natur.  

   En annan likhet verken emellan är att Eva vanligtvis framställs mot en mörk bakgrund. I 

samtliga studiens verk där detta förekommer är bakgrunden ämnad att föreställa grönska. 

Grönskan kan utläsas jämte äpplet och ormen som en motivs-identifikator, men kan 

ytterligare symbolisera Evas närvaro i Edens lustgård. Detta i och med att samtliga av de 

analyserade konstverken främst ämnar belysa hur Evas handlingar ledde till syndafallet. Att 

Eva och Edens lustgård visas upp tillsammans, även i de verk där Eva gestaltas utanför 

Bibelns historiska ramar, faller sig naturligt då det är i Edens lustgård som Eva utför de 

aktioner som orsakar fallet. I och med studiens syfte är det inte överraskande att de 

analyserade konstverken troligtvis är ämnade att påminna betraktaren om det som hände i 

Edens lustgård. Intressant är dock att grönskan i samtliga verk är så mörk att det vid första 

anblicken är svårt att se att de rör sig om växtlighet. Eva ser ut att vara placerad mot en mörk 

fond. Detta skulle naturligtvis kunna vara ett resultat av att de gröna pigmenten har mörknat 

med tiden, men även symboliska läsningar är här möjliga. Den mörka bakgrunden tjänar till 

att framhäver Evas kropp och dess frestande vita kurvor, vilket ytterligare understryker 

hennes lockande sexualitet. De kan även spekuleras i att det mörker som inramar Eva, i 

exempelvis Camerinos, Griens och Cousin den äldres målningar, är menade att föra 

betraktarens tankar till Evas mörka historia.  

 

Denna studie har valt att fokusera på de negativa egenskaper som ofta associeras med Eva 

inom renässansen konst. Det är allmänt känt att Evas rykte, precis som kvinnans, till stor del 

har skapats i en manlig kontext. Ofta har den första kvinnan fått agera skolboksexempel för 

hur det feminina könet tryckts ner genom historien. Det går inte att frångå att Eva har blivit ett 
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offer för vad som idag måste anses vara en exceptionellt misogyn kvinnosyn, och den 

orättvisa behandlingen av Eva har inspirerat till åtskilliga försvarstal från både kvinnor och 

män och detta långt innan feminismen tog Eva till sig hjärta. Dock är det naturligtvis inte 

troligt att renässansens och tidigare epokers syn på Eva var den av en total skuldbeläggning, 

vilket det i efterhand kan framstå som. Faktum är att synen på Eva i och med renässansen 

kom att bli mer nyanserad (eller polariserad, om man så föredrar) än tidigare. Samtidigt som 

konsten uttrycker en sällan tidigare skådad negativism bidrar också epokens kännetecknande 

kunskapshunger till att Eva inom vissa kretsar skymtar i ett annat ljus. För till exempel 

renässansens alkemister (de vetenskapsmän som var aktiva inom den proto-vetenskap som 

anses ligga till grund för den vetenskapliga kemin)73 symboliserade Eva kunskapen och den 

fria viljan. Liksom hos kyrkofäderna ansågs Eva inom alkemin vara den ytterst skyldiga till 

syndafallet, men plockningen av frukten var inte människans mörkaste stund, tvärtom; i och 

med syndafallet gavs människan sin frihet och kunskapen att begagna denna. Eva förde 

mänskligheten in i nästa skede och gav individen chansen att själv styra över sina liv.74 Det är 

inte svårt att höra hur väl detta resonemang klingar med renässansens tro på människans 

skaparförmåga och den fria viljans kraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 National Encyklopedin, www.ne.se, sökord: alkemi, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alkemi, (hämtad 2016-08-13). 
74 Battistini 2005, s. 124. 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alkemi
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5. Slutord 

För en sekulariserad människa av idag kan det te sig absurt hur Eva-myten har utvecklats och 

behandlats genom historien. Synen på könen är numera (delvis i alla fall) så väsentligt 

annorlunda än under renässansen och tidigare att det egentligen är både vanskligt och 

möjligen oväsentligt att från historien dra några andra genusrelaterade slutsatser än den att 

Evas historia och hennes framställningar inom renässansens konst visar på att mannen till 

största delen har både skrivit och gestaltat historien. Vad som däremot är intressant och 

väsentligt att ta med sig från den här studiens ämnesområde är hur konsten kan användas för 

att förmedla, fördjupa och föra vidare en idé. Genom användandet av symbolik och allegori 

befäste de undersökta verken och andra liknande avbildningar av Eva en redan etablerad 

tanke, och genom att gestalta tanken för ögat växte en ny dimension av Evas historia fram. 

Sådan är konstens makt, och i och med renässansens nya förutsättningar fick det visuella 

historieberättandet om den första kvinnan möjlighet att blomstra.  

Vad är det egentligen som är så fruktansvärt med kunskap? Mången måste ha ställt sig den 

frågan när de har konfronterats med berättelsen om syndafallet. Gjorde inte egentligen Eva 

människan en tjänst när hon åt av kunskapens frukt och gav sitt släkte friheten att själv 

bestämma över sitt liv? För en nutida person ligger den slutsatsen månne nära till hands men 

tillbaka i tiden kunde människans fall från lustgården förklara den utbredda fattigdom och 

allmänna misär som präglade många människors liv. Historien om syndafallet inte bara 

förklarade varför de jordiska umbärandena hade tillfallit människan, den var väsentlig för tron 

då den visade att Gud var god och att fallet varit av människans egen förvållan. Nya 

testamentet bidrog senare ytterligare med att ge det jordiska livet ett syfte: hoppet om 

frälsningen och det kommande himmelriket. I dagens sekulariserade väst där materiellt 

överflöd är vardag och forna generationers umbäranden blott minnen är Evas gåva till 

mänskligheten, kunskapen och den fria viljan, dock för många av större betydelse än 

belöningen av en eventuell tro. Kanske är det så att Eva slutligen fått sin upprättelse.  
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