
Linköpings universitet 

Institutionen för Kultur och Kommunikation (IKK) 

Konstvetenskap och visuell kommunikation 

C-uppsats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att förmedla eller förnöja? 
 

 

En diskursanalytisk studie av debatten kring förekomsten av moraliska budskap i holländsk 

1600-talskonst 

 

 

 

 

To instruct or delight? 
 

 

A discourse analytical study of the debate concerning the existence of moralistic messages in 

Dutch seventeenth-century art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ht 2012 

Författare: Maria Wikrén 

Handledare: Anna Ingemark Milos 



2 

 

Linköpings universitet 

Linköping University 

Filosofiska fakulteten 

Faculty of Art and Science 

Institutionen för kultur och 

kommunikation 

Department of Culture and 

Communication 

 

 

Konstvetenskap och visuell kommunikation 

History Art and Visual Communication 

  

Projekt: 

 

Project: 

 

C-uppsats i ämnet konstvetenskap och visuell 

kommunikation 

Bachelor Thesis in History of Art and Visual Communication 

 

Titel: 

 

 

Title: 

 

Att förmedla eller förnöja? En diskursanalytisk studie av 

debatten kring förekomsten av moraliska budskap i 

holländsk 1600-talskonst  

To instruct or delight? A discourse analytical study of the 

debate concerning the existence of moralistic messages in 

Dutch seventeenth-century art 

Författare/ 

Author: 

 

 

Maria Wikrén 

Handledare/ 

Supervisor: 

 

 

Anna Ingemark Milos 

Språk: 

Language: 
Svenska 

Swedish  

  

Sammanfattning: 

 

 

 

 

 

 

Uppsatsen undersöker den konstvetenskapliga 

diskussionen angående rimligheten i att läsa in moraliska 

budskap i holländsk genrekonst från 1600-talet. Detta 

görs utifrån en diskursanalytisk metod med fokus på 

textanalys. De texter som behandlas är skrivna av 

konsthistoriker under 1980- och 1990-talet och belyser 

tolkningsfrågan ur olika synvinklar. 

Abstract: 

 

 

 

 

 

 

This thesis investigates the art historical debate about 

whether or not it is reasonable to assume the presence of 

moralistic messages in Dutch seventeenth-century genre art. 

The study is conducted according to a discourse analytical 

method with emphasis on textual analysis. The texts chosen 

for analysis were written during the 1980s and 1990s by art 

historians who advocate different standpoints. 

 

Nyckelord: 

 

Keywords: 

 

Moraliska budskap, dolda budskap, Holland, 1600-tal, 

genremåleri, ikonologi, emblem, diskursanalys, textanalys 

Moralistic messages, concealed messages, Dutch, 

seventeenth-century, genre art, iconology, emblem, discourse 

analysis, textual analysis 



3 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning..........................................................................................................................4 

Ämnesval....................................................................................................................4 

Syfte och frågeställningar...........................................................................................4 

Avgränsningar.............................................................................................................5 

Teori och metod..........................................................................................................5 

  Diskursanalytiska verktyg......................................................................................7 

  Metodens för- och nackdelar................................................................................10 

Material och tidigare forskning................................................................................11 

 

Avhandling ....................................................................................................................15 

Bakgrund..................................................................................................................15 

  Historia.................................................................................................................15 

  Religion................................................................................................................16 

  Genremåleriets utveckling...................................................................................18 

Introduktion till diskursanalysen...............................................................................20 

Eddy de Jongh..........................................................................................................22 

Text 1…................................................................................................................22 

Text 2....................................................................................................................25 

Svetlana Alpers.........................................................................................................28 

Text 1....................................................................................................................28 

  Text 2....................................................................................................................30 

Erik Jan Sluijter.........................................................................................................32 

Text 1....................................................................................................................32 

  Text 2....................................................................................................................36 

 

Sammanfattning och slutdiskussion...............................................................................39 

 

Käll- och litteraturförteckning.......................................................................................45 

   Bildbilaga 

 



4 

 

Inledning 

 

Ämnesval 

Att komma fram till det övergripande ämnet för denna uppsats, holländsk 1600-talskonst, var 

ingen svår uppgift. Detta har länge varit ett av mina främsta intresseområden. Konstnärer som 

Johannes Vermeer, Pieter de Hooch och Rachel Ruysch tillhör dem vars målningar jag finner 

störst glädje i. 

 Barockkonsten i Holland skiljer sig på många sätt från den i övriga delar av Europa. 

Många konstnärer utvecklade sina egna personligt präglade stilar, vilket har givit en otrolig 

mångfald i motiv och utförande. En populär motivtyp var skildringar av hemmet och 

vardagen, så kallade genrescener. Dessa har ofta antagits bära på moraliska eller dolda 

budskap som måste tolkas för att tavlan ska kunna förstås på rätt sätt. När jag började läsa in 

mig på ämnet fann jag att denna syn på genrebilder inte var allmänt vedertagen bland 

konsthistoriker och forskare, utan tvärtom föremål för dispyt och debatt. Detta fångade mitt 

intresse. Under framförallt 1900-talets två sista decennier rådde en livlig diskussion, vilken 

tog sig uttryck i publicering av allt från artiklar till hela böcker i ämnet. Teorin om moraliska 

budskap bestriddes och försvarades. Vissa konsthistoriker verkade vara mer engagerade i 

frågan än andra, och jag beslutade att utifrån dessa försöka skapa en översikt över diskursen. 

Försök att representera fältet genom att samla skrifter från ett flertal olika författare har gjorts 

vid några få tillfällen. Diskursen som helhet har däremot inte tidigare undersökts på det vis 

som jag ämnar göra i denna uppsats. 

 Hur vi än väljer att tolka de holländska konstnärernas verk kommer de förhoppningsvis att 

fortsätta att fascinera och beröra oss länge än. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att behandla den konstvetenskapliga diskussionen kring 

förekomsten av moraliska eller dolda budskap i genremålningar från 1600-talets Holland. Jag 

vill belysa den debatt som rådde under 1980 – 1990-talen inom internationella 

konstvetenskapliga kretsar angående huruvida det är rimligt att läsa in dolda budskap och 

moraliteter i den här typen av konst, eller om det medför en övertolkning. Diskursen kommer 

att exemplifieras av ett antal texter och publicerade studier av professorer och konsthistoriker 

som belyser frågan ur olika synvinklar. 

 Jag har valt att utföra min undersökning utifrån tre frågeställningar: 
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 Är det rimligt att anta att det finns moraliska eller dolda budskap i holländska 

genremålningar från 1600-talet? 

 Om inte, vilket är då dessa holländska genremålningars övergripande eller främsta 

syfte? 

 Hur har den konstvetenskapliga debatten sett ut på detta område? 

 

Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att behandla den diskussion som rådde internationellt inom det 

konstvetenskapliga fältet på 1980- och 1990-talet. Viss debatt förekom även tidigare, men 

under de nämnda decennierna fick den förnyad fart och kom att involvera fler aktörer. Jag 

kommer att inkludera skrifter och publicerade studier av tre konsthistoriker och professorer 

inom konstvetenskapen. Den konst som behandlas är 1600-talets genremåleri i den norra 

delen av Holland, det vill säga det som kallades Förenade Nederländerna. Därmed kommer 

den södra delen, Flandern, helt att uteslutas eftersom konsten här utvecklades i en annan 

riktning. 

 Genrescener är det motiv som mest frekvent tagits upp till debatt, varför det också kommer 

att behandlas i denna uppsats. Andra motiv, såsom porträtt och landskap, har inte varit 

frånvarande i diskursen men kommer av utrymmesskäl inte att bearbetas här. 

 

Teori och metod 

I den här undersökningen kommer diskursanalys att användas, vilket utgör både en teoretisk 

utgångspunkt och ett metodologiskt tillvägagångssätt där det ena inte går att separera från det 

andra.
1
 

 Diskurs är ett problematiskt begrepp eftersom det saknar en fast betydelse och används på 

olika sätt inom skilda discipliner. Termen diskurs definieras av Winther Jørgensen & Phillips 

som ”… ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” Det kan 

exempelvis röra sig om en politisk diskurs eller en medicinsk diskurs. I begreppet 

diskursanalys ligger även antagandet att vi nyttjar vårt språk på olika sätt inom olika områden. 

Vi är således inte helt objektiva i vårt sätt att uttrycka oss utan påverkade av hur vi ser på oss 

själva, vår omvärld och våra sociala relationer.
2
 Diskurs kan stå för språklig kommunikation 

                                                     
1
 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 

10. 
2
 Ibid., s. 7. 
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både i talad och skriven form. Jag har valt att utgå ifrån Norman Faircloughs (f. 1941) 

teoretiska perspektiv vilket ansluter sig till det som kallas kritisk diskursanalys.
3
 Fairclough 

definierar termen diskurs som ett särskilt sätt att använda språket för att organisera de sociala 

relationerna inom ett visst område, exempelvis mellan läkare och patient eller mellan lärare 

och elev.
4
 Det finns även andra teoretiker inom området, såsom filosofen Michel Foucault 

(1926-1984). Hans och Faircloughs teorier skiljer sig dock åt i många avseenden. Foucault 

ställer höga krav på språket; en sats måste uppfylla vissa anspråk för att räknas som 

tillhörande ett särskilt område eller gren.
5
 

Norman Fairclough har utvecklat en tredimensionell modell för diskursanalys som går ut 

på att varje diskursiv händelse är tredelad; den fungerar som text, som diskursiv praktik och 

som social praktik.
6
 De tre dimensionerna inom analysmodellen har olika funktioner. Den 

första dimensionen handlar om en språklig analys av texten ifråga. Den andra fokuserar på 

textproduktion och tolkning och om det förekommer referenser till andra diskurser. Den tredje 

dimensionen rör omständigheterna kring var och hur diskursen uppkom samt vilka 

konsekvenser detta får, men även kopplingen mellan diskurs och sociala relationer behandlas 

här.
7
 En text är således en form av diskursiv praktik och den diskursiva praktiken är i sin tur 

en slags social praktik.
8
 Fairclough pekar även på vikten av att diskursanalysen är en kritisk 

metod som strävar efter att blottlägga sammanhang som kanske är dolda för dem som 

befinner sig inom diskursen.
9
 

 I Faircloughs diskursanalytiska teori ligger tonvikten på språket. Språkanvändningen ses 

som en form av social praktik med vilket menas att det är ett sätt för individen att reagera på 

och förhålla sig till sin omvärld. Diskursen uppstår i någon form av socialt sammanhang, till 

exempel i samhället eller inom en institution.
10

 Språket är den faktor med vars hjälp vi skapar 

relationer till andra människor.
11

 

 

                                                     
3
 Winther Jørgensen & Phillips, s. 13. 

4
 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Cambridge, 1992), s. 3f. 

5
 Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm, 1993), s. 24. 

6
 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language (Harlow, 2010), s. 

94. 
7
 Fairclough, 1992, s. 4. 

8
 Ibid., s. 71. 

9
 Fairclough, 2010, s. 93. 

10
 Fairclough, 1992, s. 62ff. 

11
 Winther Jørgensen & Phillips, s. 69. 
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Två framträdande beståndsdelar i Norman Faircloughs teori är politik och ideologi. Han 

menar att den politiska diskursen påverkar inflytande och maktrelationer mellan grupper, 

klasser och partier.
12

 Dessa aspekter utelämnas här, då jag inte finner varken politik eller 

ideologi relevant för min undersökning. 

 

Diskursanalytiska verktyg 

Särskilt fokus kommer att ligga på den utförliga metod för textanalys som Norman Fairclough 

har utarbetat. Han utvecklade vissa verktyg eller punkter att utgå ifrån. Dessa är; vokabulär, 

grammatik, sammanhållning och textstruktur. 

Vokabulär är den mest grundläggande nivån vilken handlar om de ord och begrepp som 

används. Dessa kan skilja sig åt mellan discipliner och områden. 

 Grammatiken utgår ifrån hur orden formar satser och meningar. Hur textproducenten väljer 

att bygga upp sina satser och meningar påverkar hur läsaren tolkar dem, exempelvis med 

hänsyn till sociala relationer. En sats kan vara frågande, uppmanande eller konstaterande, 

vilket påverkar relationen till läsaren. 

 När det gäller sammanhållning ligger fokus på hur satser fogas ihop till meningar, men 

även hur meningarna sammankopplas till större textmassor. Det finns flera sätt att uppnå 

denna sammanhållenhet, bland annat genom att upprepa ord eller använda synonymer. 

 Punkten om textstruktur rör hur texten är uppbyggd som helhet, i vilken ordning de olika 

delarna är sammansatta och så vidare. Detta kan påverkas av konventioner angående hur en 

viss typ av text, såsom en artikel, bör se ut.
13

 

Det finns också punkter att utgå ifrån när det gäller analys av den diskursiva praktiken, där 

fokus även ligger på diskursen som helhet. Dessa punkter är; uttalandens kraft (eng. force of 

utterances), koherens samt intertextualitet.
14

  

Den del som rör kraften i de skriftliga uttalandena handlar om vilken typ av yttrande som 

förekommer i texten. Det kan röra sig om frågor, uppmaningar, löften eller hot.
15

 

 Koherens handlar om sammanhanget eller textens röda tråd. Om textens olika delar, 

meningar eller stycken, bildar en lättförståelig helhet är texten koherent. Det är värt att notera 

                                                     
12

 Fairclough, 1992, s. 67. 
13

 Ibid., s. 76ff. 
14

 Ibid., s. 75. 
15

 Ibid., s. 82. 
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att sammanhållning (som nämnts ovan) inte är nödvändigt för koherensen, det vill säga en text 

kan ha få sammanhållningsmarkörer men ändå bilda ett sammanhang.
16

 

 Intertextualitet är antagandet att alla uttalanden, både i talad och skriven form, står i 

relation till varandra som delar i en kommunikationskedja. Varje text i en diskurs förhåller sig 

till det som tidigare skrivits inom samma område, samtidigt som den förhåller sig till 

eventuella efterföljande texter genom att försöka förekomma deras resonemang. Alla skrifter 

kan därför sägas bygga på varandra, och även om varje författare skapar sitt eget inlägg i 

diskursen är intertextualiteten en förutsättning för förståelsen av de enskilda texterna.
17

 Den 

nya texten kan hänvisa till tidigare skrifter genom att citera dem, motsäga dem eller ironisera 

dem. På detta sätt bygger varje nytt alster vidare på den tidigare diskussionen och kan aldrig 

vara helt fristående.
18

 Denna intertextualitet är därför en viktig del av en diskursanalys. Men 

det är också av vikt att vara uppmärksam inte bara på vilka texter som är närvarande utan 

även på vilka som är frånvarande. En författare kan förhålla sig till en tidigare skrift genom att 

inte införliva den i sin egen, vilket är viktigt att vara medveten om.
19

 Även Foucault ansluter 

sig till denna aspekt och menar att en diskurs skapas och formas av att vissa uttalanden 

införlivas i den medan andra lämnas därhän.
20

 Han menar emellertid att de diskurser som 

upprepas är sådana som anses särskilt viktiga i samhället och urskiljer därmed ett 

värdeförhållande vilket inte tycks finnas hos Fairclough.
21

 

 Norman Fairclough skiljer mellan två typer av intertextualitet; manifest intertextualitet och 

interdiskursivitet. Manifest intertextualitet gäller de tillfällen där andra texter är öppet och 

tydligt närvarande i författarens verk. Det kan röra sig om direkta referenser och citat, men 

också då författaren skapar sin skrift som ett direkt svar på en tidigare text. 

 Interdiskursivitet handlar om en slags sammanslagning av olika diskursgenrer eller 

konventioner. Element dras från skilda diskurser vilket kan ge en ny och annorlunda helhet. 

Ett exempel är tv-program som talkshows, vilka kan ses som hörande till både konversation 

och performance.
22

 

                                                     
16

 Fairclough, 1992, s. 83. 
17

 Fairclough, 2010, s. 420f. 
18

 Fairclough, 1992, s. 84. 
19

 Norman Fairclough, Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research (London, 2003), s. 

47. 
20

 Foucault, 1993, s. 48. 
21

 Ibid., s. 16. 
22

 Fairclough, 2010, s. 93. 
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 Relaterat till detta är även begreppen direkt och indirekt diskursrepresentation. I direkt 

diskursrepresentation citeras det en person sagt eller skrivit och uttalandet förekommer då i 

original samt inom citationstecken. Om uttalandet istället rapporteras eller berättas om av 

författaren, där denne använder sina egna ord, kallas det för indirekt diskursrepresentation.
23

 

En analys av den diskursiva praktiken måste även inkludera textens produktion, konsumtion 

och distribution. Textens producent är dess upphovsman eller författare. Konsumtion är ett 

begrepp som rör hur och i vilka kontexter det skrivna alstret läses. Beroende på vad det rör sig 

om för typ av text finns det olika tänkta målgrupper. Distribution gäller (vidden av) det 

område till vilket texten sprids. Vissa skrifter kan vara uppbyggda på ett sådant sätt att de 

riktar sig till den förutsedda målgruppen.
24

 

 

Underförstådda eller explicita antaganden är centrala egenskaper i en text. Varje form av 

social kommunikation bygger på i viss mån gemensamma föreställningar, utan vilka en 

meningsfull interaktion skulle vara omöjlig eller mycket problematisk. Dessa antaganden kan 

gälla implikationer om vad som existerar samt om vad som är positivt eller negativt. Sådana 

antaganden kan vara markerade i det skrivna materialet men behöver inte åtföljas av någon 

särskild förklaring eftersom det också antas att läsaren delar författarens föreställningsvärld 

och därmed instämmer i dennes antaganden.
25

 Underförstådda antaganden är lika viktiga som 

de explicit markerade och kan ha betydelse för helhetsintrycket av texten.
26

 På denna punkt 

tar Foucault en liknande ställning. Han menar att en diskurs finns lika mycket i det som 

uttrycks som i det som inte uttrycks och att den därför inte kan definieras som antingen eller. 

Istället bör diskursen ses som helheten av dessa faktorer.
27

 

 

Ytterligare ett par begrepp är viktiga för diskursanalysen; genre och stil. För Fairclough 

betyder genre en fast uppsättning konventioner som styr en särskild typ av diskursaktivitet, 

såsom en vetenskaplig artikel. Det är alltså den genre som texten ifråga tillhör som fastställer 

hur den ska utformas och alla texter inom genren byggs upp på liknande sätt.
28

 Genrer 

underlättar därmed den sociala interaktionen.
29

 

                                                     
23

 Fairclough, 1992, s. 107. 
24

 Ibid., s. 78f. 
25

 Fairclough, 2003, s. 55f. 
26

 Ibid., s. 11. 
27

 Michel Foucault, Diskursernas kamp (Eslöv, 2008), s. 181. 
28

 Fairclough, 1992, s. 126. 
29

 Fairclough, 2010, s. 358. 
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 Stil är ofta förknippat med genre och handlar om på vilket sätt texten uttrycks eller hur 

tonen är. Stilen varierar beroende på vilket sammanhang texten är skriven för och vilken 

relation parterna (exempelvis författare och målgrupp) har. Stil kan beskrivas som informell, 

akademisk eller argumenterande.
30

 Även vilken typ av vokabulär som används påverkar 

stilen.
31

 

 

Metodens för- och nackdelar 

Norman Fairclough framför kritik mot användandet av översatta texter i diskursanalysen, det 

vill säga skrifter som översatts från sitt originalspråk. Han menar att sådana texter inte kan ge 

en helt rättvis bild av den diskursiva praktiken och att texter på originalspråket är att föredra, 

trots de svårigheter detta kan medföra.
32

 Jag har ändå valt att inkludera några texter som är 

översatta från holländska till engelska, eftersom jag annars inte hade kunnat använda mig av 

dem. Jag fann detta motiverat då dessa texter enligt min bedömning var mycket relevanta för 

undersökningen. 

 Genom att närstudera texter kan läsaren eller konsumenten reducera antalet möjliga 

tolkningar och lättare förstå textens innebörd. Här spelar även kontexten in eftersom vilken 

tolkning som helst inte är rimlig i alla sammanhang. Kontexten kan även ha som effekt att 

uttolkaren redan har skapat sig en bild av den sociala praktiken som inverkar på tolkningen av 

texten.
33

 

 Fairclough är noga med att poängtera att en textanalys ofrånkomligen är selektiv och 

beroende av vilka aspekter uttolkaren fokuserar på. Detta betyder emellertid inte att analys av 

texter är meningslöst. Det är en viktig aktivitet som får oss att se texten på ett annat sätt och 

ökar vår förståelse för texters funktion.
34

 

 Fairclough har även ett kritiskt förhållningssätt till den egna metoden. För att få en 

helhetsbild av diskursens produktion och konsumtion, samt fullständig förståelse för 

kontextens inverkan på diskursen, krävs en längre tids forskning och bearbetning av ett stort 

antal texters sociala och kognitiva aspekter. Därmed är inte sagt att diskursanalys och 

                                                     
30

 Fairclough, 1992, s. 127. 
31

 Fairclough, 2003, s. 162. 
32

 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language (London, 1995), s. 

190f. 
33

 Fairclough, 1992, s. 81. 
34

 Fairclough, 2003, s. 14. 
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intertextuell analys inte är relevant, men de slutsatser som kan dras från en sådan relativt 

begränsad studie är endast en bråkdel av det som går att få ut av en utökad analys.
35

 

 

 

Material och tidigare forskning 

Till den här undersökningen har jag valt att använda mig av texter av tre författare; Eddy de 

Jongh, Svetlana Alpers samt Eric Jan Sluijter som samtliga varit aktiva inom debatten kring 

förekomsten av moraliska budskap under 1980- och 1990-talen. Varje författare representeras 

av två texter. 

 Eddy de Jongh är en nederländsk professor i konsthistoria vid universitetet i Utrecht. Han 

har specialiserat sig på tolkning av holländsk konst och har varit verksam inom detta område 

sedan 1960-talet. Han har utvecklat en metod som bygger på ikonografi och ikonologi, till 

vilken han hämtat inspiration från Erwin Panofsky
36

, och bröt ny mark när han fann att 

framför allt genrebilder kunde tolkas med hjälp av de samtida emblemböckerna (se s. 19 

nedan). De Jongh är också en av de främsta förespråkarna för teorin om att holländsk 1600-

talskonst ofta bär på dolda, moraliska budskap som kan dechiffreras med hjälp av kunskap 

från emblemböckerna. Trots att han presenterade denna teori redan på 1960-talet blev frågan 

åter aktuell under 1980-talet.  

 Svetlana Alpers är en amerikansk konsthistoriker och professor emeritus vid Kaliforniens 

universitet i Berkeley. Hennes specialområde är framförallt barocken, och 1983 publicerade 

hon boken The Art of Describing där hon kritiserade de så kallade emblematikerna och 

menade att holländsk 1600-talskonst inte bör ses som innehållande dolda budskap. Istället är 

denna konsts främsta syfte att skapa förståelse för världen genom representation.  

  Eric Jan Sluijter är en nederländsk konsthistoriker och professor emeritus vid universitetet 

i Amsterdam. Han har publicerat en mängd skrifter om holländsk konst främst under 1600- 

och 1700-talen. År 2000 gav Sluijter ut en samling av sina artiklar och texter rörande 

tolkningsfrågan, Seductress of Sight. Dessa texter hade ursprungligen publicerats på 

holländska i början av 1990-talet men förekom nu för första gången i engelsk översättning. 

Sluijter förnekar inte att en del målningar från 1600-talet kan ha moraliserande syfte, men 

                                                     
35

 Fairclough, 1995, s. 212f. 
36

 Erwin Panofsky (1892-1968) var en tysk konsthistoriker som specialiserade sig på studiet av 

medeltidens och renässansens konst. Han utvecklade den ikonologiska metoden där ett konstverks 

innebörd analyseras i tre steg, och där till exempel symbolik och kontext är viktiga inslag. Han skrev 

ett flertal böcker, bland annat Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance 

från 1939, där han utförligt presenterade sin metod. 
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pekar på exempelvis kontexten och kännedom om konventioner som avgörande för en bättre 

förståelse. 

 Valet av både författare och skrifter har gjorts med syftet att få ett representativt urval av 

de ståndpunkter som karaktäriserade diskursen under 1980- och 1990-talen. De Jongh och 

Alpers är de främsta företrädarna för de åsikter som mycket av debatten kretsade kring, 

närmare bestämt de dolda, moraliska budskapens vara eller icke vara. Deras teser tycks skilja 

sig åt i så hög utsträckning att de upplevs som motpoler. För att balansera urvalet har jag även 

tagit med Sluijter, en författare som tycks befinna sig någonstans mellan ytterligheterna. 

 Jag har försökt att inkludera texter där författarnas ståndpunkt tydligt åskådliggörs, såsom 

introduktioner eller konklusioner ur deras egna publikationer, eller relevanta bidrag till 

antologier i ämnet. Detta för att underlätta analysen av diskursen och göra den så giltig och 

representativ som möjligt. 

 De valda texterna av Eddy de Jongh är ”Some Notes On Interpretation” ur volymen Art in 

History/History in Art och ”Opinions and Objections”, från hans bok Questions of Meaning. 

Theme and Motif in Dutch Seventeenth-Century Painting.  

 Av Svetlana Alpers har ”On the Emblematic Interpretation of Dutch Art” från The Art of 

Describing samt ”Picturing Dutch Culture” ur samlingen Looking at Seventeenth-Century 

Dutch Art valts ut. 

  Eric Jan Sluijter representeras av ”Didactic and Disguised Meanings? Several Seventeenth-

Century Texts on Painting and the Iconological Approach to Northern Dutch Paintings of This 

Period”, även denna ur volymen Art in History/History in Art och ”On Fijnschilders and 

’Meaning‘” ur Seductress of Sight.  

 

På området holländsk 1600-talskonst finns mycket skrivet, både rörande enskilda konstnärer 

och den mer övergripande kulturen, gärna i kombination med historiska, politiska eller 

ekonomiska aspekter. En bok av den sistnämnda karaktären som har varit till stor nytta i 

bakgrundsteckningen är Johan Huizingas Dutch Civilization in the 17th Century. Huizinga var 

en holländsk historiker och kulturhistoriker och han tar i denna bok ett samlat grepp om 

kulturen som helhet. 

 Ytterligare en bok som varit värdefull i bakgrundsarbetet är The Embarrassment of Riches. 

An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age av Simon Schama, brittisk historiker 

och konsthistoriker. Även Schama strävar här efter att beskriva kulturen i Holland under 

1600-talet med fokus på exempelvis seder, traditioner, hemmet och barnuppfostran. 
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 Det finns också mycket skrivet om särskilda typer av motiv, såsom stilleben. Här vill jag 

särskilt nämna Ingvar Bergströms avhandling Studier i holländskt stillebenmåleri under 1600-

talet från 1947. Den har på grund av ett från min undersökning avlägset ämnesval inte givits 

något utrymme i denna uppsats men var en av de första skrifterna som gav en översikt över 

denna typ av motiv. Bergström var professor i konstvetenskap vid Göteborgs universitet, med 

specialisering på holländsk och flamländsk konst. Hans avhandling om stilleben kom att bli 

mycket inflytelserik och har även översatts till engelska. 

 När det gäller skrifter som direkt rör mitt för denna uppsats valda ämne, det vill säga 

moraliska budskap i holländsk 1600-talskonst, finns det främst i form av 

utställningskataloger, antologier och artiklar. Eddy de Jongh skrev år 1976 en introduktion till 

utställningskatalogen Tot lering en vermaak (eng. övers. To instruct and delight) där han 

presenterade sin syn på dolda budskap i genremåleri, vilket utställningen handlade om. Denna 

skrift kommer med anledning av ovan nämnda avgränsningar inte att tas upp i den här 

undersökningen, trots att den var ett viktigt bidrag till forskningen kring genremåleriet. 

 En antologi som samlat ett flertal skrifter i ämnet där olika författare ger sin syn på 

tolkningsfrågan är Looking at Seventeenth-Century Dutch Art. Realism Reconsidered från 

1997, där Wayne Franits är redaktör. Boken har samlat ett brett och intressant urval av texter 

och var till stor hjälp med att ge en överblick över forskningsläget och diskursen under den 

valda tidsperioden. 

 Anne D’Alleva tar i sin bok Methods & Theories of Art History kort upp debatten kring 

ikonologin och tolkningen av holländsk genrekonst. Både Eddy de Jongh och Svetlana Alpers 

nämns här och deras ståndpunkter kontrasteras mot varandra. 

 Artiklar i ämnet kan hittas i Simiolus, en engelskspråkig tidskrift som enbart handlar om 

holländsk och flamländsk konst, främst under perioden 1400-1600. Denna tidskrift grundades 

år 1966 av bland annat Eddy de Jongh. Artiklarna i Simiolus behandlar många ämnen, vissa i 

detalj och andra mer översiktligt. Av de utvalda författarna bedömde jag dock att andra texter 

var mer relevanta för denna undersökning än eventuella bidrag i Simiolus.  

 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips bok Diskursanalys som teori och metod har 

varit viktig som introduktion till diskursanalysen och har tillhandahållit en förståelse för 

ämnets många olika tillämpningssätt. Sedan har jag valt att utgå ifrån Norman Faircloughs 

skrifter om diskursanalys i allmänhet och textanalys i synnerhet. Fairclough är professor 

emeritus i lingvistik vid universitetet i Lancaster och har skrivit ett flertal böcker om sin 

variant av den kritiska diskursanalysen. Främst har Discourse and Social Change varit mycket 
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behjälplig, då Fairclough här beskriver sin metod och sina utgångspunkter på ett utförligt sätt. 

Jag fann dessa intresseväckande och anser att de kan visa sig användbara i analysarbetet och 

ge värdefulla insikter angående diskursens uppbyggnad. Jag har även använt mig av 

Faircloughs Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language, både 1995 och 2010 

års upplagor då den senare är betydligt utökad. Dessa böcker har fungerat som fördjupning 

och innehåller en breddad version av den ursprungliga teorin samt ytterligare 

tillämpningsområden. När det är fråga om de grundläggande kunskaperna och 

analysmetodiken refererar emellertid Fairclough själv till Discourse and Social Change.
37

 

                                                     
37

 Se Fairclough, 2010, s. 94. 
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Avhandling 

 

Bakgrund 

 

Historia 

Holland har inte alltid sett ut som det gör idag. Under 1500-talet var Holland en del av det 

nederländska området, som även inkluderade det som idag är Luxemburg och Belgien, och 

detta område tillhörde Spanien.
38

 Den norra, protestantiska delen av Nederländerna gjorde år 

1568 uppror mot det katolska Spanien och krävde självstyre. Det skulle dröja innan detta krav 

blev uppfyllt, men vid den Westfaliska freden år 1648 erkände Spanien den norra delens 

självständighet. Den södra delen av Nederländerna, Flandern, fortsatte däremot att vara en del 

av det spanska riket.
39

 Den självständiga delen av det nederländska området bestod av sju 

provinser som tillsammans bildade Förenade Nederländerna, och en av dessa provinser 

kallades Holland.
40

 Holland var alltså bara en del av riket, men namnet har kommit att 

användas som benämning för hela landet, även idag.
41

 Fortsättningsvis kommer Holland att 

användas som beteckning för det reformerta, självständiga Förenade Nederländerna. 

 Det holländska 1600-talet kallas ofta för den gyllene eran, en slags storhetstid när det 

gällde konst men även arkitektur, vetenskapliga framsteg och handel.
42

 Under frihetskriget 

mot Spanien skedde en omfattande emigration från Flandern till Holland. Bland dem som 

sökte sig norrut var politiskt aktiva och protestanter, men även människor som förlorat sina 

jobb. Under de sista ca trettio åren fördes kriget i Flandern, vilket fick stora konsekvenser för 

industrin och ekonomin och ledde till att Holland tog ledningen både inom handel och inom 

                                                     
38

 Nationalencyklopedin, www.ne.se, sökord Nederländerna: Utvecklingen mot ett självständigt 
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39
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40
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42
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flertalet industrier.
43

 Grunden till den stora ekonomiska framgången hade dock lagts tidigare. 

Redan under medeltiden hade handelskontakter etablerats med såväl Norge och Baltikum som 

med Frankrike, och mot slutet av 1500-talet utökades dessa förbindelser till att även innefatta 

bland annat Indien och Persien. Detta, tillsammans med det faktum att frihetskriget inte fick 

några långvariga följder för Holland, gjorde att handelsvolymen år 1596 översteg både 

Englands och Frankrikes.
44

 Amsterdam var den ledande handelsstaden. Bland exportvarorna 

var mjölkprodukter, saltad fisk och linne.
45

 Holländarnas handel förde med sig varor från 

avlägsna länder, såsom kryddor, exotiska blommor och ovanliga fåglar.
46

 Den stora 

utvecklingen inom handeln skedde trots att Holland hade kvar sitt medeltida system som 

saknade nationell ekonomisk kontroll. Innebörden av detta var att staten inte hade rätt att vidta 

åtgärder som påverkade handeln i de olika provinserna. Varje region hade istället 

självständighet att reglera handeln med övriga delar av landet. Fördelen med detta var att 

restriktioner som infördes av en provins inte behövde ha en negativ inverkan på de andra, och 

eftersom ekonomin var god såg holländarna ingen anledning att anamma något annat 

system.
47

 

 

Religion 

Religionen spelade en viktig roll i Holland, dels i det dagliga livet men också som en del i 

upproret mot Spanien, där motsättningarna mellan protestantism och katolicism var en av de 

dominerande faktorerna. I Holland tog man framförallt till sig Jean Calvins läror, om än i 

olika utsträckning. Det fanns de som var strikta kalvinister och de som förespråkade en 

mildare variant med mer fokus på humanism. Kalvinismen genomsyrade likväl samhället i 

hög grad. Några av de synsätt som fanns var till exempel att Guds verk är synligt i världen 

som omger oss, att det inte finns något i Guds värld som är för obetydligt för att värderas och 

representeras, samt att holländarna själva var ett av Guds utvalda folk. Holländarna hade ju 

precis som Israels folk kämpat mot en förtryckarmakt. Framgången sågs som en gåva given 

av Gud till det utvalda folket, och allt ifrån konstverk till vetenskapliga uppfinningar var 

                                                     
43 Christopher Brown, Images of a Golden Past. Dutch Genre Painting of the 17th Century (New 
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45
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följaktligen hyllningar till Guds storhet.
48

 De som höll strikt på kalvinismen försökte också 

införa normer och förordningar som ansågs lämpliga för det utvalda folket och som skulle 

säkra deras rättfärdighet. För att nå ut till de breda folklagren valdes hemmet som metafor, 

vilket inte krävde någon förkunskap om klassiska allegorier för att förstås. Renhet och 

ordning fick en symbolisk och moralisk innebörd. Att hålla rent innebar att holländarnas 

utvaldhet betonades genom att avlägsna den smuts som tidigare hade hållit dem skymda. 

Hushållsarbetet fick därmed ytterligare en dimension. Holländarna var mycket noga med 

städningen, och varje dag hade sina särskilda sysslor för att ingen del av huset skulle förbises. 

Att städa blev som en ritual vilken var fast förankrad i samhällets genomgående mentalitet. 

Renhet var förknippat med stolthet och att vara patriotisk eftersom landet skyddades mot både 

faktiska och symboliska orenheter, och att försaka denna plikt kunde leda till skam och 

utanförskap. Det välskötta hushållet var en viktig beståndsdel i landets moraliska välstånd, där 

egenskaper som var skadliga för själen, till exempel lust och fåfänga, ersattes av hemmets 

dygder såsom ödmjukhet och lojalitet.
49

 

 Religionens inflytande hade också konsekvenser för konsten. Den katolska kyrkan var en 

viktig konstmecenat och beställde exempelvis stora altartavlor och andra religiösa målningar, 

men när kalvinismen fick sitt fäste i Holland försvann kyrkans konstbeställningar i princip 

helt. Målningar och bilder hade ingen plats i religionsutövningen, enligt den reformerta 

kyrkan. Jean Calvin förbjöd emellertid inte bilder som användes till dekoration, i 

inlärningssyfte eller liknande. Detta gjorde att konstnärerna började måla tavlor som främst 

var tänkta för allmänheten, och eftersom Hollands ekonomi var mycket god så fanns det en 

stor medelklass som hade råd att köpa konst.
50

 Detta ledde i sin tur till att konkurrensen 

mellan konstnärerna ökade och att en fri konstmarknad utvecklades, där tillgången styrdes av 

efterfrågan. Det som efterfrågades av holländarna var främst skildringar av landet och dem 

själva, deras hem och ägodelar.
51

 Calvins förbud av avgudabilder hindrade inte att konst med 

dessa vardagliga motiv frodades. Världen omkring dem var Guds verk, och det var 

konstnärens uppgift att återge den i all dess fulländning.
52

 Konstnärerna hade inget annat val 
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än att måla för den fria konstmarknaden. Bortfallet av kyrkans konstuppdrag var påtagligt, 

trots att en mindre mängd beställningar kunde komma från stadens styrande, eller från gillen 

och skrån.
53

 

 

Genremåleriets utveckling 

Den typ av bilder som nämndes ovan går under benämningen genre. Genre är en fransk term 

som under slutet av 1700-talet började användas för att beskriva den typ av måleri som 

skildrade scener ur vardagslivet. Genremåleriet kom att bli mycket populärt i Holland, även 

om man under den tiden inte använde sig av det begreppet. Istället delade holländarna in 

målningarna i olika kategorier beroende på motiv, till exempel ett glatt sällskap, ett 

musicerande sällskap, bordellscener och bilder av måltider. Det mest frekvent använda 

samlingsnamnet var beeldeken, vilket betyder en målning med små figurer (se bild 1 och 2 i 

bildbilagan).
54

 Dessa tavlor var mycket eftersökta och det fanns grupper av aktiva konstnärer i 

nästan alla städer för att fylla behovet av genrekonst. Några av de mest kända konstcentren 

var de i Amsterdam, Haag, Leiden och Delft.
55

 

 Genremåleriets historia kan sägas gå tillbaka till de illustrerade böneböcker, så kallade 

tideböcker, som förekom under medeltiden. Dessa tideböcker hade ofta en kalenderdel med 

bland annat en förteckning över kyrkliga högtider. Varje månad hade även en tillhörande 

illustrering som kunde skildra bönder som tar in skörden eller plockar vindruvor, eller något 

av överklassens nöjen såsom jakt eller banketter. Att framställa månaderna på olika sätt, 

exempelvis genom naturens skiftningar, förblev ett av konstnärernas nöjen även sedan 

tideböckerna fallit ur användning. 

 De tidigaste exemplen på genrescener förekommer inte inom måleriet utan inom den 

grafiska konsten. Måleriet var mer traditionstyngt men inom grafiken, som var en relativt ny 

företeelse, kunde konstnärerna experimentera med nya motiv. Redan under tidigt 1500-tal 

finns exempel på vardagliga motiv från graveringar och även träsnitt. En av de viktigaste 

föregångarna för genrescener inom måleriet var Pieter Bruegel den äldre. Han var verksam 

under 1500-talet, och ett av hans vanligaste motiv var böndernas vardagsliv. Trots att han 

levde och verkade främst i Antwerpen i Flandern spreds hans idéer till Holland dels genom 
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reproduktioner, dels genom inflyttade konstnärer som sökte sig till Holland efter dess 

frigörelse från Spanien.
56

 

 Under början av 1600-talet skedde en slags betydelseöverföring mellan olika sorters bilder. 

Detta innebar att traditionella eller religiösa motiv övergick till att bli genrescener eller till att 

delvis innehålla motiv ur vardagslivet. En personifiering av Rättvisan kunde ersättas av en 

advokat, eller elementet Vatten personifieras av en fiskare. Därmed överfördes religiösa eller 

moraliska budskap även till dem.
57

 På så sätt kunde alldagliga föremål laddas med nya 

betydelser som ursprungligen tillhört religion, myt eller folktro. Det fanns därför troligen inte 

bara en möjlig tolkning av en genremålning, utan omgivningen var full av anspelningar och 

tvetydigheter.
58

 Det är också tänkbart att konstnärens intention var att skapa en bild som gick 

att tolka på flera olika sätt. Eftersom konstnären arbetade för en öppen marknad var det 

nödvändigt att rikta sig till många olika typer av kunder, och en bilds potential för 

mångtydighet kunde då vara en styrka.
59

 

 I Holland kom emblemböcker att bli väldigt populära under 1600-talet. En emblembok är 

en samling förklarade och illustrerade ordspråk och talesätt. Ett emblem är tredelat och består 

av en rubrik (själva ordspråket), en illustrativ bild samt en förklarande text (se bild 3 i 

bildbilagan). Emblemboken uppkom i Italien under 1500-talet, men kom att ta en lite 

annorlunda form i Holland där motiven ofta hämtades ur vardagen eller hemmet. 

Emblemböckerna kunde vara av olika komplexitet, men idealet var att läsarens intellekt skulle 

utmanas och att betydelsen av emblemen inte skulle vara helt uppenbara. Jacob Cats, som 

publicerade ett flertal emblemböcker, var den mest lästa författaren i Holland. Denna typ av 

litteraturs popularitet och vida förekomst gör den till en källa till information om de tankesätt 

och idéer som cirkulerade i samhället och som kan ha uttryckts av konstnärerna i genrescener. 

Kännedom om emblemen skulle därför i en del fall kunna vara till stöd vid tolkning av sådana 

målningar.
60

 Ett visst mått av försiktighet bör ändå iakttas; uttolkaren måste vara medveten 
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om att litteratur och måleri är två skilda konstarter och att någon fast koppling dem emellan 

inte nödvändigtvis existerar.
61

 

 

Introduktion till diskursanalysen 

Hur de holländska bilderna av det som tycks vara vardagsliv ska tolkas har varit vida 

omdiskuterat. Denna typ av bilder var mycket populära i Holland, trots att historiemåleri eller 

mytologiska scener var de mest lämpliga motiven för en konstnär enligt den tidens konstteori. 

Holländarna visade ändå preferens för de vardagliga motiven, och det har därför uppstått 

debatt när det gäller att utröna varför bilderna fick sådan spridning. Vilken var bildernas 

ursprungliga mening och funktion? Bland de olika teorier och förklaringar som uppkommit 

finns de som menar att genremålningarna enbart skildrar livet och världen runt konstnären. 

Andra menar att bilderna i själva verket innehåller moraliteter eller moraliska budskap som 

kan fastställas med hjälp av didaktisk litteratur. Det har också hänt att samma eller liknande 

verk har fått representera och exemplifiera väldigt skilda utgångspunkter. Detta kan bero på 

att ett fåtal motiv är vanligt förekommande i olika versioner, och att det därför är möjligt för 

mycket olika teorier att finna stöd i likartade verk. Intresset för den holländska 1600-

talskonsten väcktes åter under slutet av 1800-talet.
62

 Då låg fokus främst på realismen och 

verkens formala kvaliteter. Det var först under 1930-talet som konsthistoriker som 

specialiserat sig på holländsk konst började fundera över om vissa genrescener möjligen dolde 

ett moraliskt eller didaktiskt budskap. En av de första att börja undersöka detta var Hans 

Kauffmann som ifrågasatte om det verkligen bara rörde sig om realism i dessa tavlor.
63

 

Under 1960-talet blev det vanligt att emblemböcker användes för att komma närmare en 

förståelse av underliggande meningar.
64

 Under 1960-talet kom också den ikonologiska 

metoden att bli ett frekvent använt redskap för tolkning. Ikonologin försöker bland annat att 

hitta samband mellan konsten och dess samtida litterära källor, varför emblemböcker har 

utnyttjats även inom detta område.
65

 De första emblematiska tolkningarna gällde tavlor av den 
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flamländske konstnären Rubens, varefter även de holländska genrebilderna analyserades på 

detta sätt. Eddy de Jongh presenterade år 1967 ett stort antal sådana analyser.
66

 Målningar 

med motiv som var helt eller delvis identiska med de emblematiska bilderna antogs bära på 

samma symbolism, och därmed ansågs konstens syfte vara didaktiskt precis som emblemens. 

Detta tillvägagångssätt kan ibland vara problematiskt. Exempelvis är det vanskligt att isolera 

ett enskilt objekt ur ett verk för att jämföra det med motsvarande motiv ur en emblembok, och 

därpå överföra objektets betydelse till motivet som helhet.
67

 Det är också möjligt att en och 

samma målning innehåller objekt vars emblematiska tolkningar motsäger varandra.
68

  

 Ett annat problem är att det i övrigt råder brist på litteratur om måleri och konst, vilket gör 

det svårt att ta reda på såväl konstnärernas intentioner som allmänhetens attityder och 

förväntningar.
69

 För de holländska betraktarna var emellertid moraliteter en del av 

verkligheten och de var kanske inte främmande för att en målning kunde vara både realistisk 

och innehålla ett moraliskt budskap.
70

 

 Under mina efterforskningar i ämnet upptäckte jag att debatten om hur de holländska 

genremålningarna bör tolkas fick förnyad kraft under 1980-talet. Det tog sig uttryck i artiklar 

och böcker, men även i antologier och samlingar där förespråkare för olika teorier fanns 

representerade. Jag kommer nu att titta närmare på ett urval av dessa texter. 
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Eddy de Jongh 

 

Text 1 

Den första av Eddy de Jonghs texter är ”Some Notes On Interpretation” ur volymen Art in 

History/History in Art.
71

 Boken innehåller bidrag från konsthistoriker och historiker och är ett 

försök att knyta dessa båda discipliner närmare varandra. 

 

Eddy de Jongh tar här upp flera aspekter kring ikonologin som han menar är problematiska. 

Återkommande ord och begrepp är iconology, iconography, Dutch, seventeenth, century, art, 

history, interpretation och meaning, samt olika böjningsformer och kombinationer av dessa. 

Meningslängden varieras vilket ger en tillfredsställande läsrytm. Det förekommer få 

synonymer i texten men sammanhållning uppnås med hjälp av upprepade ord såsom 

iconology och iconography. 

 Författaren håller en personlig stil utan att förlora något av den akademiska karaktären. 

Genren skulle därför kunna sägas vara en blandning av akademisk artikel och personligt 

berättande. Texten är skriven ur författarens egen synvinkel, det vill säga det är hans åsikter 

som läggs fram. Ordet jag (”I”) används frekvent och varvas med vi (”we”). Detta tycks vara 

ett sätt för författaren att få över läsaren på sin sida. Det blir på ett omedvetet vis självklart för 

läsaren att dela författarens åsikter. I ett stycke sker ett skifte från det personliga jag (”I”) till 

det mer allmängiltiga man (”one”): ”When one surveys the field of recent seventeenth-century 

Dutch art history, one is immediately struck by its lack of coherence.”
72

 Här verkar det röra 

sig om ett antagande att alla som studerar holländsk konsthistoria kommer att dra samma 

slutsatser som De Jongh själv, nämligen att fältet saknar sammanhållning. 

 Textens upplägg är aningen spretigt och den är inte helt koherent. De olika delarna är 

visserligen relaterade till varandra men utan tydliga övergångar. Detta hade eventuellt kunnat 

avhjälpas med en kort introduktion där de olika aspekterna presenteras, vilket hade förberett 

läsaren på vad som kommer att behandlas. De Jongh börjar med att ta upp ett antal 

konsthistorikers syn på ikonologin och vad den kan användas till. Vissa av dem håller han 

med, men de flesta som omnämns har uppfattningar som han tar avstånd ifrån. Sedan skriver 

författaren om hur tolkning i allmänhet bör ske, med exempelvis hänsyn till kontexten i vilken 
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verket blev till samt om möjligt konstnärens intentioner. Slutligen behandlas problematiken 

kring att en bild inbjuder till en mängd olika tolkningar och lättheten att se det man vill se.  

 I den här texten finns mycket att hämta vad gäller intertextualitet och referenserna är 

många. Författaren använder sig av direkt och indirekt diskursrepresentation, både i form av 

citat och referat. Även ironi är inkluderat.  I första delen, där det som andra konsthistoriker 

har kommit fram till med hjälp av ikonologin tas upp, skriver författaren om Josua Bruyns 

tolkning av landskapsmålningar. Bruyn menar att landskap kan innehålla moraliska budskap 

precis som genrescener. Själv tillstår De Jongh att Bruyn kan ha en poäng, nämligen att det 

inte vore logiskt att en typ av motiv var undantaget från de dolda innebörderna. Det 

spekulativa inslaget är dock för stort, menar De Jongh, och teorin alltför svår att bevisa. 

Däremot ser han Bruyns teori som mer realistisk än den som presenterades i en 

utställningskatalog år 1986, rörande marknadsscener. Här ses minsta detalj som bärande på en 

sexuell innebörd, vilket De Jongh anser är absurt. Dessutom refererade författarna till 

utställningskatalogen till De Jonghs arbeten. Detta visar han sin aversion mot genom 

användning av ironi: ”When my own work was invoked by the pen-happy sexologists (min 

kursivering), my momentary sympathy was soon dispelled […]”.
73

 

 Svetlana Alpers nämns några gånger i texten. På ett ställe namnges hon inte, men 

författaren refererar till konsthistoriker som menar att holländsk konst är ”an ‘art of 

describing’”, vilket gör att det för en insatt läsare framgår med all önskvärd tydlighet att det är 

just Alpers som åsyftas.
74

 I ett annat stycke skriver han att ”some works of art have 

considerable meaning […]. Other works of art do not mean very much at all – in extreme 

cases, no more than they indicate at first sight. This was common knowledge even before 

Svetlana Alpers published The Art of Describing.”
75

 Genom att på det här sättet indikera att 

han, och många med honom, redan hade kännedom om det Alpers lade fram i sin teori får jag 

intrycket av att De Jongh förminskar hennes arbetsprocess och resultat. Det hon publicerade 

skulle således inte ha varit varken nytt eller omvälvande. Förmågan att i någon mån 

nedvärdera kollegors arbeten, som i exemplet med ironi ovan, tycks vara en återkommande 

tendens i texten (se även nedan). 
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De Jongh tycks i denna text finna det nödvändigt att relativisera eller förtydliga sin ställning i 

tolkningsfrågan: 

 

Recent research has gradually made it clear that morality plays a less central role in seventeenth-

century Dutch art than I once believed. I was sometimes too dogmatic in this respect and found more 

traces of edification than could reasonably be proved. I now tend toward the conviction that, in 

addition to morality, pictures often display more than a hint of pseudo-morality, whether or not it is 

tongue-in-cheek. There may even be no concern with morality at all. The point of a representation 

sometimes seems to turn on ”wit” or on nothing more substantial than a trivial joke.76 

 

De Jongh menar att många tar tolkningsprocessen alltför lättvindigt och inte är medvetna om 

den problematik som finns: ”What strikes me about many writings is the lack of care and 

respect with which authors approach context and meaning […] Even more striking is the 

extent to which many authors believe the past to be knowable.”
77

 Han påpekar att det är alltför 

lätt att tolka en bild på ett sätt som passar de förutfattade meningar uttolkaren har. Det är 

viktigt att komma ihåg att tavlans samtida kontext bara delvis kan utrönas och förstås, varför 

försiktighet bör iakttagas. Några exempel på feltolkningar baserade på uttolkarens 

förväntningar tas upp, såsom bilder där kvinnliga tjänare misstagits för män, vilket fått stora 

konsekvenser för tolkningsresultatet. På det här sättet får De Jongh andra forskare, historiker 

och konsthistoriker att verka mindre professionella och mindre lämpade för ikonologisk 

tolkning än han själv. I slutet tar han emellertid upp ett av sina egna misstag, där han felaktigt 

tolkade locket på en korg som en brödlimpa. Detta fick konsekvenser för bilden som 

föreställde Jungfru Maria, hennes mor och Jesusbarnet i en kyrkointeriör. Med det här 

illustrerande exemplet visar han att ödmjukhet är viktigt vid en bildanalys eftersom felsteg lätt 

kan hända. Texten avslutas med en uppmaning att tolkning bör ske med vad författaren kallar 

”trained intuition” samt en förmaning att detta inte innebär att ”the sky is the limit”.
78

 ”Some 

Notes On Interpretation” verkar därför i många avseenden vara ett försvar för den 

ikonologiska tolkningsmodellen, särskilt De Jonghs egen variant av den. 
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Text 2 

Den andra texten av Eddy de Jongh är kapitlet ”Opinions and Objections” från hans bok 

Questions of Meaning. Theme and Motif in Dutch Seventeenth-Century Painting.
79

 Detta är 

det inledande kapitlet där De Jongh till att börja med kort presenterar bokens upplägg som en 

samling av ett urval av hans tidigare publikationer från 1970-talet och framåt. Boken utgavs år 

1995 på holländska, men den engelska översättningen dröjde till år 2000. Jag har valt att utgå 

ifrån årtalet för originalpubliceringen och har därmed funnit det befogat att inkludera denna 

text. 

 

Efter genomläsning av De Jonghs text framstår vissa ord och begrepp som mer frekvent 

använda än andra, såsom seventeeth-century, genre, art, Dutch, painting, iconological, form, 

meaning, moralizing, didactic, och disguise. Dessa ord, samt olika variationer av dem, 

förekommer ganska jämnt utspritt genom hela kapitlet och ger intrycket av att de är 

betydelsefulla. De olika resonemang som författaren tar upp cirkulerar kring dessa begrepp 

vilket ytterligare förstärker deras betydelse för upplägget. 

 De Jongh bygger upp ett övervägande antal av sina meningar genom att kombinera en 

huvudsats med ett flertal bisatser, vilket ger många långa meningar. Kortare meningar 

förekommer emellanåt och fungerar som en källa till variation vilket gör att texten inte 

upplevs som svårläst. Språket är varierat och det förekommer få synonymer. Det finns en 

tydlig röd tråd och varje nytt stycke introducerar en ny tankegång som leder resonemanget 

vidare. 

 Många av meningarna är av konstaterande natur. Författaren verkar rikta sig till en publik 

eller läsare som är relativt insatt i dels konstvetenskaplig terminologi och dels i diskursen om 

tolkning av den holländska konsten. Texten har som upplägg att olika aspekter kring 

tolkningen, och även argument mot De Jonghs ikonologibaserade tolkningsförfarande, tas upp 

och bemöts. 

 I det första stycket visar författaren att han är medveten om textens distribution. Han 

skriver att en av anledningarna till att denna bok med ett urval av hans texter tillkom var att de 

tidigare haft en begränsad spridning. De tidskrifter och dylikt som publicerat hans skrifter har 

främst nått ut till intresserade inom området konsthistoria. Med detta uttalande verkar De 

Jongh antyda att han vill nå ut till en bredare publik samt att det finns en efterfrågan av hans 

texter även utanför konsthistoriefältet.  
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 Författaren ger sin syn på tolkningsproblematiken. Han menar att de holländska 

målningarna i regel innehåller mer än enbart det visuella, och att den ikonologiska metoden 

fungerar på ett tillfredsställande sätt. Han menar också att objekten i många av tavlorna har en 

dubbel funktion, till exempel att en luta inte bara är ett musikinstrument utan också kan 

indikera en sexuell tolkning av motivet. Han framför även i denna text ett viss mått av 

reservation för att detta inte behöver gälla för alla fall:  

 

In my view it is hard to deny that seventeenth-century art contains a great deal of moralization and 

didacticism. Over the years, however, I have become convinced, […] that it is wiser in some cases to 

speak of a pseudo-moral. This is because it seems that not all the moralizing was intended to be taken 

equally seriously. Moreover, there are paintings in which even the most questioning eye cannot detect 

the slightest trace of moralization. Some restraint, then, is called for.80 

 

Författaren visar även medvetenhet om den debatt som uppstått. Han ger dessutom sig själv 

en central roll i att ha skapat den, eftersom han skriver att den uppstod ”partly as a result of 

my publications.”
81

 Han skriver vidare att flera yngre konsthistoriker under 1980-talet vände 

sig emot ikonologin, vilket var en följd av överdriven tillämpning av många av dess 

anhängare. I detta ger dock inte De Jongh sig själv någon del. En möjlig tolkning av detta är 

att han inte anser sin egen metod eller dess resultat som överdrivna. 

 Intertextualiteten är framträdande, bland annat i samband med ovanstående resonemang. 

Författaren nämner Svetlana Alpers som en av dem som vände sig emot ikonologins 

innehållsfokusering: ”Alpers believes that it is beyond question that the quintessence of 

seventeenth-century Dutch painting must be sought in its surface, in the representational 

forms and the way they are used. Iconologists, in her opinion, are searching for that 

quintessence in the wrong places […]”.
82

 De Jongh är med ordval som believes och in her 

opinion noga med att betona att Alpers tror och tycker saker som han själv inte håller med 

om. Lite längre ner på sidan, apropå ikonologikritikernas oförmåga att komma med lösningar 

på de problem de anklagar ikonologin för, skriver De Jongh att ”that need not surprise us 

[…]”, där oss verkar syfta på honom själv och läsaren. Genom att på detta sätt först antyda att 

Alpers ”tror” och ”tycker”, vilket kan ha som effekt att hon framstår som oseriös, och sedan 

referera till ”oss” skapar han en relation till läsaren. Underförstått verkar det också finnas ett 

antagande om att det är självklart att läsaren ska hålla med honom. Sina egna åsikter och 

synpunkter framför De Jongh ofta som konstateranden snarare än som spekulationer. 
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 Även Eric Jan Sluijter omnämns på ett par ställen i texten, vid båda tillfällena i samband 

med att författaren tar upp hans kritik och bemöter den. Sluijter får representera alla de 

kritiker som delar hans ståndpunkt när De Jongh skriver ”[…] critics like Sluijter […]”
83

. Här 

ger De Jongh sin syn på det faktum att det finns väldigt lite skrivet om genremåleriet i 1600-

talstexter om konstteori. Detta menar han beror på att exempelvis historiemåleriet i 

konstteoretikernas ögon stod högre än genremåleriet och att de därför inte ägnade 

genrescenerna något utrymme. Dessutom påpekar han att den litterära tradition till vilken 

teoretikerna hörde inte inkluderade diskussioner angående symbolik och djupare innebörder. 

Författaren presenterar även Sluijters åsikt i komprimerad form och kontrasterar den med sin 

egen, vilken han dessutom menar är den mest vedertagna av de två: ”Eric Jan Sluijter, in 

particular, contests the quite widely held premise that Dutch seventeenth-century art has a 

didactic (or moralizing) character, and that the didacticism is packaged in a particular form of 

disguise.”
84

 

 På sista sidan förtydligar De Jongh hur hans tolkningsmetod är relaterad till Erwin 

Panofskys. Han menar att det föreligger ett missförstånd om att han helt och hållet skulle följa 

ikonologin såsom Panofsky lade fram den, och vill därför klargöra hur det verkligen förhåller 

sig. De Jongh medger att Panofsky tillhandahållit inspiration men menar också att deras 

metoder skiljer sig åt på ett par punkter. Panofskys metod utesluter helt genrescener eftersom 

de antogs sakna litterära kopplingar vilket försvårar tolkningen av en stor del av den 

holländska konsten. Dessutom anslöt sig Panofsky till en hegeliansk syn på konsten som 

speglande den rådande tidsandan vilket De Jongh inte kan hålla med om. 

 Det är möjligt att se hela De Jonghs text som ett exempel på manifest intertextualitet 

eftersom författaren är öppen med vilka personers argument han bemöter och texten kan som 

helhet ses som ett svar på dessa argument. Hans omnämnande av både Alpers och Sluijter 

tillsammans med en kort sammanfattning av deras ståndpunkter skulle kunna tolkas som 

indirekt diskursrepresentation, om än i komprimerad form. På så sätt är hela kapitlet ett 

uttryckligt inlägg i debatten och en tydlig del i diskursen.  
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Svetlana Alpers 

 

Text 1 

Den första av Svetlana Alpers texter är ”On the Emblematic Interpretation of Dutch Art” ur 

hennes bok The Art of Describing.
85

 Texten är ett appendix, det vill säga ett tillägg sist i 

boken där hon särskilt tar upp problematiken kring den emblematiska tolkningen av 

genrebilder. 

 

De mest frekvent använda orden och termerna är interpretation, emblematic, meaning, Dutch, 

art, emblem books och paintings. Texten är väl sammanhållen genom att synonymer eller 

begrepp med liknande betydelse används, såsom concealed, hidden och veiled samt 

interpretation, meaning och reading. Viss upprepning förekommer också genom variationer 

av samma ord, exempelvis emblem och emblematic. Detta hindrar läsaren från att tappa tråden 

och tydliggör textens upplägg. En del meningar är ganska långa och kan upplevas som 

svårlästa och ibland förekommer även meningskonstruktioner där det är något oklart vad som 

åsyftas. Detta medför onödiga besvär i en annars innehållsmässigt okomplicerad skrift. 

 Författaren förklarar i textens inledande rader att hon ämnar klargöra sitt val att inte 

anamma den emblematiska tolkningsprincipen. Det faktum att detta kapitel av Alpers har fått 

epitetet ”Appendix” och är placerat sist i boken ger intrycket av att det bryter mot bokens 

huvudsakliga syfte men var alltför betydelsefullt för att uteslutas. Det verkar som om Alpers 

sett sig nödgad att motivera på vilket sätt hon funnit en annan förklaring till den holländska 

konsten mer trovärdig än den ikonologiska. Eftersom detta appendix inkluderades i boken 

redan från början är det möjligt att se det som ett sätt att förekomma eventuell kritik. Alpers 

visar därmed medvetenhet om att hennes teori inte skulle komma att få ett odelat positivt 

mottagande. 

 Alpers ger här sin syn på tolkning av den holländska konsten med hjälp av emblemböcker. 

Av förklarliga skäl blir Eddy de Jongh den som får representera denna gren: ”The argument of 

the emblematic interpretation has been put forth repeatedly and most powerfully in the work 

of the pioneer in this field in Holland, E. de Jongh.”
86

 De Jongh nämns med jämna mellanrum 

i texten och författaren tar upp de argument De Jongh har lagt fram och bemöter dem. Hon 

resonerar bland annat kring emblemböckerna och deras betydelse. Hon förnekar inte att det 
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finns en koppling mellan emblemen och många av de motiv som förekommer i framförallt 

genrescener, men ifrågasätter hur och i vilken mån denna koppling bör influera vår tolkning 

av konsten. Alpers understryker att de holländska emblemen markant skiljer sig från de 

ursprungliga italienska. I Holland fungerade emblemen främst som illustrerade ordspråk 

snarare än som överförande av uråldrig visdom. Utöver detta menar hon att emblemen, främst 

i författaren Jacob Cats publikationer, inte alls hade formen av dolda budskap som läsaren 

skulle komma underfund med. Ordspråken var så pass allmänt kända i samhället att det inte 

var någon utmaning att förstå vad emblemen förmedlade. Därför är det mer relevant att tala 

om ett särskilt bildspråk och betydelsen bör då sökas på själva bildytan, alltså i det som är 

representerat. Återigen förnekar Alpers inte att moralitet var ett centralt begrepp i 1600-talets 

Holland, snarare hur det tog sig uttryck.  

 Ett annat problem som författaren ser med emblematiken är att den förutsätter ett dolt 

budskap i varje konstverk. Vid de tillfällen där någon sådan innebörd inte står att finna 

återstår endast slutsatsen att verket inte har någon särskild betydelse, vilket kan tyckas 

otillfredsställande i de fall det rör sig om ett i övrigt väl utfört arbete. 

 Författaren behandlar De Jonghs argument sakligt och metodiskt. Hon verkar inte insinuera 

att hans teori helt saknar giltighet, däremot antyder hon att han inte ser till helheten och att 

teorin därför misslyckas med att fånga essensen av holländsk konst: 

 

Rejecting the radically reductive view that Dutch art is a mirror of reality, De Jongh moves to embrace 

a polar opposite, which is to my mind equally reductive. This view is that meaning is paramount and 

that the pictures are the means by which it is made visible. Neither net, it seems to me, is suitable to 

catch Dutch art, which slips through because time and time again it suggests that meaning resides in 

the careful representation of the world.87 

 

Alpers skiljer mellan realism och representation. De holländska konstnärerna målade inte 

nödvändigtvis världen omkring sig som den faktiskt såg ut, utan så som den tedde sig för 

dem. Deras verk bör därför förstås som representationer snarare än exakta avbildningar. Mot 

slutet av texten upprepar Alpers sin tes: ”It is not a notion of hidden meanings that produces 

such works, but rather the notion of a world that is understood in terms of an assemblage of 

visibly acessible meanings. […] the aspect of describing the world even though they 

contradict the look of actual situations in the world.”
88
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Text 2 

Svetlana Alpers andra text är ”Picturing Dutch Culture” ur boken Looking at Seventeenth-

Century Dutch Art. Realism Reconsidered.
89

 Detta är en samling skrifter av olika författare 

som alla berör frågan om hur den holländska konsten bör tolkas. Alpers bidrag publicerades 

ursprungligen i The Low Countries. Arts and Society in Flanders and The Netherlands; A 

Yearbook I (1993-4). 

 

I den här essän diskuterar Alpers den holländska kulturen under 1600-talet. Detta är kopplat 

till hennes syn på konsten under samma tid, vilken hon alltså försöker grunda i kulturen. 

Språket är här betydligt mer varierat än i den förra texten men vanligt förekommande ord är 

exempelvis Dutch, art, painting, picture, culture och seventeenth-century. Författaren tar upp 

och diskuterar olika aspekter av kulturen och vilken inverkan dessa hade på konsten, vilket 

ger upplägget en tydlig struktur och gör texten koherent. 

 Författaren nämner redan i början av kapitlet Eddy de Jongh. Hon menar att hans upptäckt 

av kopplingen mellan genrescenernas och emblemböckernas motiv var av stor vikt. Däremot 

är den konstsyn som blev resultatet mycket begränsande – detta läggs fram som ett 

konstaterande snarare än som en åsikt i textens inledning. Genom att söka bildens mening i 

den moraliska betydelsen av de objekt som är representerade förbises själva utförandet, vilket 

är det Alpers vill undersöka närmare. Hon presenterar sin omstridda tes att målandet var ett 

slags undersökande eller experimenterande, med syfte att skaffa kunskap och förståelse om 

världen. Holländarna visade under 1600-talet ett stort intresse för vetenskap, särskilt 

observering och registrering. Detta menar Alpers tog sig uttryck även i måleriet, så att 

konstnären kan jämställas med en vetenskapsman: ”If we take the pictorial mode – the reality 

effect – not as hiding moral instruction, but as offering a perceptual model of knowledge of 

the world, then pictures are related to the empirical interests of this age of observation. [---] 

The attentive eye and crafty hand of the painter are here related to the eye and hand of the 

experimenter. Painting itself is like an experiment.”
90

 

 Författaren skriver om hur hennes teori blev mottagen och därmed också dess distribution. 

Läsare utanför konsthistoriefältet var positiva; historiker och geografer tog till sig dessa nya 

rön. Men konsthistoriker, framför allt de som specialiserat sig på holländsk konst, var inte 

fullt så mottagliga. Många blev upprörda och verkade enligt Alpers inte tro att hon ens 
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menade samma bilder som de. Hon spekulerar i att detta kan bero på vanans makt. Därefter 

övergår hon till att bemöta ett par invändningar som riktats mot hennes bok The Art of 

Describing sedan den publicerats. Författaren menar att titeln på boken inte har uppfattats rätt 

och att vissa konsthistoriker tycks vara förvissade om att den handlar om beskrivande. Hon 

klarlägger: 

 

The book is not about describing but about the art of describing. [---] The phrase ”the art of 

describing” does not claim that pictures picture the world as it is but rather the world as it is seen, 

microscoped, mapped, crafted, in short as it is represented. The argument is that pictures are an 

attempt to make sense (by which I mean produce understanding) rather than meaning out of the 

world.91  

 

När Alpers på detta sätt skriver om konsthistoriker (”art historians”) som inte håller med om 

hennes teori är det svårt att utesluta att hon underförstått syftar på bland annat De Jongh, trots 

att ingen av dessa konsthistoriker benämns vid namn. Om detta stämmer kan det ses som en 

form av indirekt diskursrepresentation, men även som ett svar på den kritik som framförts. 

Det sistnämnda får dock inte alltför mycket plats i texten som istället främst består av 

belysande argument för den egna teorin. 

 Den enda gången De Jongh nämns är som sagt i början av kapitlet och då inte i negativa 

ordalag. Detta står i kontrast till hur Alpers omnämndes i De Jonghs texter där hon tidvis fick 

skarp kritik. Det är emellertid möjligt att se Alpers klargörande av bokens titel och innehåll 

som sarkasm över att dessa konsthistoriker och specialister inte har lyckats förstå bokens titel 

korrekt. 

Författaren går sedan vidare till att diskutera hemmet, ett av genremålningarnas vanligaste 

motiv. Dessa scener har tolkats emblematiskt till att ha en moralisk innebörd och visa hur man 

bör eller inte bör bete sig. Alpers vill ge en annan förklaring till att så många konstnärer 

skildrade scener ur hemmet, nämligen att de utforskade spänningar i det sociala systemet och 

var gränsen går för vilket beteende som är accepterat. Hon nämner Simon Schamas bok The 

Embarrassment of Riches och att den holländska kulturen enligt Schama kännetecknades av 

en slags samexistens mellan olika värderingssystem. Detta håller inte Alpers med om. Hon 

menar att målningar som innehåller en tjänsteflicka och frun i huset ger uttryck för 

svårigheten för en kvinna att efter giftermålet ganska abrupt bli föreståndarinna för ett 

hushåll, samt problematiken kring förväntningarna på kvinnan att snabbt anpassa sig till sin 

nya roll (se bild 4 i bildbilagan). Det beteende som passade sig för en piga var inte lämpligt 
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för husfrun, vilket kunde orsaka spänningar i den sociala strukturen, enligt Alpers. På samma 

sätt kan en tavla av Gerard ter Borch föreställande en ung, elegant klädd kvinna ge upphov till 

olika tolkningar, alltifrån att kvinnan är i giftasmogen ålder och är uppklädd till att hon är 

prostituerad (se bild 5 i bildbilagan). Den gemensamma nämnaren för dessa olika typer av 

kvinnor var pengar, menar Alpers. Ett giftermål var åtminstone delvis en ekonomisk 

angelägenhet, eftersom kvinnan fick med sig en hemgift in i äktenskapet. Det skulle därmed 

kunna dras en parallell till hur en uppgörelse med en prostituerad kvinna gick till: ”[…] 

marital arrangements, in this respect not unlike arrangements with whores, were also 

concerned with money and sex. Women, after all, brought dowries to marriage and [---] if the 

woman in the house might be represented as behaving like the woman in the brothel, so the 

reverse might also be true.”
92

 Detta ser Alpers som ett tecken på att den balans mellan positiva 

och negativa värderingar som Schama talar om inte stämmer. Tvärtom fanns det uppenbara 

likheter mellan att uppvakta en flicka och att göra upp en affär med en prostituerad, vilket 

skapade en osäkerhet kring var gränsen gick för socialt accepterat beteende. Författaren menar 

att det är denna osäkerhet som speglas i dylika målningar. 

 Författaren avslutar med ytterligare en dimension av hemmet och dess funktioner, närmare 

bestämt dess funktion som konstnärsateljé. Flera konstnärer arbetade hemifrån och hade ett av 

husets rum som sin studio. Det var därför vanligt att familjemedlemmar fick fungera som 

modeller. Hemmet kunde således fungera som arbetsplats för både kvinnor och män. 

 I denna text har Alpers relativt grundligt gått igenom olika aspekter av den holländska 

kulturen och konsten. Ett flertal påståenden har gjorts och styrkts med utdrag ur skrifter men 

framförallt med bildexempel. Texten har på så vis drag av vetenskaplig artikel även om tonen 

är jämförelsevis lättsam. 

 

 

Eric Jan Sluijter 

 

Text 1 

Den första av Eric Jan Sluijters texter är ”Didactic and Disguised Meanings? Several 

Seventeenth-Century Texts on Painting and the Iconological Approach to Northern Dutch 
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Paintings of This Period”, även denna ur samlingen Art in History/History in Art.
93

 Den 

publicerades ursprungligen 1988 i tidsskriften De zeventiende eeuw.  

 

Författaren använder sig av ett antal frekvent förekommande ord, såsom iconology, Dutch, 

art, painting, seventeenth-century, artist, disguised, didactic och meaning. Termerna upprepas 

kontinuerligt och speglar innehållet där Sluijter har valt att gå igenom ett antal 1600-

talstexter, främst av konstteoretisk art. Detta för att undersöka författarnas åsikter om den 

samtida konsten och försöka få klarhet i hur bilderna bör tolkas. Sluijter utgår härmed ifrån ett 

antagande om att 1600-talets texter är förknippade med bilderna på ett sådant sätt att 

tolkningen av de sistnämnda bestäms av de förstnämnda. Detta antagande påverkar hela 

Sluijters skrift. En relation av denna typ mellan text och bild är inte helt garanterad, och för en 

läsare som förnekar ett sådant samband faller hela Sluijters resonemang. 

 Författaren söker ta reda på vad de holländska konstnärerna strävade efter i sina verk, och 

hur dessa togs emot av den samtida publiken. I början av texten nämner han att debatten om 

genremåleriets natur fortfarande rasar och att någon lösning ännu inte har hittats. Han tar 

sedan kort upp de teorier som framlagts av bland andra Eddy de Jongh och Svetlana Alpers, 

och menar att den ikonologiska metoden har varit mest framgångsrik. Ett problem, enligt 

Sluijter, är att ikonologin alltför lätt kan leda till osannolika eller långsökta tolkningar: 

 

Furthermore, one gets the impression that the goal of iconography, namely bringing to the surface and 

‘deciphering’ significant elements no longer obvious to the modern observer, has been confused with 

the existence of disguised or hidden meanings. It also seems that the means used for this type of 

deciphering – specifically with regard to emblems – are equated with the painter’s own sources, and 

this has frequently given rise to overly specific interpretations. In addition, interpretations involving 

such a use of emblematic and literary-theoretical sources have often projected an extremely unlikely 

intellectual load and erudition onto the painter, his paintings, and his public.94 

 

Trots att det inom den konstvetenskapliga sfären inte råder någon enighet i frågan är det 

ikonologins tillvägagångssätt, och dess förutsättande av de moraliska budskapens existens, 

som har fått störst spridning. Denna syn på den holländska konsten, främst genremåleriet, 

förekommer i artiklar samt i litteratur avsedd för en intresserad allmänhet. Författaren menar 

också att museer informerar sina besökare om dolda, moraliska budskap som om det vore 
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allmänt vedertaget. Apropå denna problematik vill Sluijter därför ifrågasätta om det är rimligt 

att anta att konstnärerna medvetet dolde moraliteter i sina tavlor. Han använder sig av 

textutdrag av ett flertal författare och konstteoretiker, såsom Jacob Cats, Philip Angel, Samuel 

van Hoogstraten och Karel van Mander, samt en mängd citat från de olika skrifterna. Detta 

ger stundvis ett fragmentariskt intryck eftersom citaten ofta är en del av författarens egna 

meningar. Å andra sidan bildar citaten en stabil grund för de slutsatser Sluijter sedan drar.  

 Författaren anser att det saknas tillräckliga bevis för att dra slutsatsen att moraliska 

budskap var vanligt förekommande i genrekonsten: ”In fact, it is difficult to find anything in 

texts on the art of painting from this period that would indicate that didacticism was an 

important aim.”
95

 Han påpekar också att de betydelser som vissa motiv tillskrivits i 

emblemböcker inte utan vidare kan överföras på liknande motiv i konsten. Skillnaderna i 

funktion, bildtradition och kontext är för stora, vilket kan leda till tolkningar som inte 

överensstämmer med varken konstnärens intention eller betraktarnas förståelse av verket. 

 Något som inte heller får glömmas bort, menar Sluijter, är att det ikonologiska 

tillvägagångssättet ursprungligen utvecklades för tolkning av 1400- och 1500-talskonst vilken 

har helt andra förutsättningar än den holländska 1600-talskonsten. Metoden är därför inte 

tillräckligt lämpad för den senare. Istället menar författaren att betraktarnas förståelse av 

konsten utgick från de bildtraditioner som fanns. Konstnären kunde använda sig av 

stereotyper eller metaforer som var allmänt kända, eller på ett humoristiskt vis göra avsteg 

från traditionella konventioner. På detta sätt hade varje betraktare möjlighet att skapa 

förståelse utifrån sina egna intellektuella eller sociala förutsättningar. 

Sluijter framhåller att det som oftast förekommer i 1600-talstexterna, och som mest kan 

liknas vid måleriets syfte, är möjligheten att avbilda i det närmaste vad som helst så att det 

liknar verkligheten. Fascinationen av konstens förmåga att lura och behaga ögat är tydlig, 

medan det saknas texter som behandlar konstens eventuella moraliska funktion. Författaren 

skriver: ”Didactic lessons as such are not obviously implied but are not excluded. In my 

opinion, however, we can discount the idea that meanings were intentionally hidden or 

disguised.”
96

 Sedan förtydligar han: ”A certain ‘moral’ is definitely present, and moralizations 

are often ready accessibile for application within specific contexts. However, this does not 

mean that such paintings were generally intended as warnings or didactic-moralizing 
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messages […]”.
97

 Här tydliggör Sluijter att han inte förnekar att det kan finnas en viss 

moralitet i denna typ av målningar, men att tolkningen inte bör utgå ifrån det. 

Vad gäller intertextualiteten så är de äldre texterna från 1600-talet ofta direkt 

representerade genom citat, vilket även nämndes ovan. De med Sluijter samtida diskursiva 

inslagen är däremot indirekta. De flesta namn nämns i det inledande stycket, som De Jongh 

och Alpers, sedan är det underförstått vem eller vilka som åsyftas. Sluijter nämner exempelvis 

”iconologists” utan någon närmare specificering. En relativt insatt läsare förstår dock att De 

Jongh åtminstone är en av dem som författaren måste ha haft i åtanke. Genom att inte urskilja 

en specifik person lägger författaren mer vikt vid de argument han för fram snarare än vid 

vems argument han motsäger. Jag tycker emellertid att det är anmärkningsvärt att Alpers inte 

ägnas mer utrymme. Frånsett att hennes namn tas upp i början av texten behandlas hennes tes 

i stort sett inte alls. Hennes teori är ofrånkomligen ett viktigt bidrag till en ökad förståelse för 

den holländska konsten, och det fokus hon lägger vid representation och beskrivande kan 

åtminstone ses som relaterat till det Sluijter tar upp om verklighetens avbildande. 

Författaren lägger relativt försiktigt fram sina argument, men med ett flertal belysande och 

övertygande citat. Det är inte desto mindre viktigt att hålla i minnet att de belägg han 

inkluderar naturligtvis är noga utvalda för att stödja hans tes. Sluijter påpekar att de 

konstteoretiska skrifterna inte behandlar genremåleriet eller konstens moraliska funktion, och 

att detta inte kan förklaras med att det ansågs vara så självklart att det inte behövdes skrivas 

ner. Bristen på skriftliga bevis ser Sluijter därför som ett gott skäl att avfärda de dolda 

budskapens förekomst, åtminstone i den utsträckning som föreslagits av ikonologins 

företrädare. Värt att notera är att även De Jongh tillstår att 1600-talets konsthistoriska material 

angående genremåleri i allmänhet och didaktik i synnerhet är bristfälligt (se s. 27 ovan), vilket 

inte hindrar honom från att styrka sin tes med andra typer av litterära källor, främst 

emblemböckerna. Därför är det beaktansvärt att Sluijter väljer att bestrida De Jonghs tolkning 

med helt andra texter och inte ägnar emblemen särskilt mycket utrymme. 

Sina slutsatser lägger Sluijter däremot fram med kraften av objektiva konstateranden med 

en underton av självklarhet. Detta kan ge intrycket av att de övriga konsthistorikernas 

slutsatser är felaktiga. Han är däremot noga med att poängtera att de kunskaper som 

ikonologin bidragit med är viktiga och värda att uppmärksammas, även om metodens brister 

bör medvetandegöras.  
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Text 2 

Den andra texten av Erik Jan Sluijter är kapitlet ”On Fijnschilders and ’Meaning‘” ur Sluijters 

bok Seductress of Sight från 2000.
98

 Eftersom det rör sig om en samling av hans skrifter och 

artiklar har utgångspunkten även här varit deras ursprungliga publicering, vilket för denna text 

var år 1991 i tidsskriften Oud Holland.  

 

Vokabulären domineras av ord och begrepp såsom meaning, interpretation, representation, 

motif, pictorial och painting. I övrigt är språkbruket varierat. Texten är väl sammanhållen och 

har ett tydligt sammanhang. Den är uppbyggd som en slags respons till Peter Hecht, 

konsthistoriker och professor vid universitetet i Utrecht, och Sluijter argumenterar här för att 

Hechts tolkning av holländsk 1600-talskonst är otillräcklig. Istället lyfter Sluijter fram sin 

egen tolkning, och exemplifierar med ett flertal bilder och olika typer av motiv. Författaren 

verkar därmed rikta sig till en läsare som redan är relativt insatt i ämnet och känner till Peter 

Hechts skrifter. 

 Författaren börjar med att poängtera att texten inte är menad som en direkt recension av 

Hechts skrifter, utan snarare som en kommentar med anledning av Hechts bokstavliga 

tolkning av den holländska konsten. Författaren skriver också om ”‘the small war’ that has 

been raging for some years concerning the relationship between instruction and delight”, och 

att han vill bidra till en ny omgång av diskussionen.
99

 

 Författaren skriver vidare att Eddy de Jonghs ikonologiska metod länge har dominerat det 

konstvetenskapliga fältet men även de texter som riktats till en intresserad allmänhet. Med 

detta visar författaren medvetenhet om distributionen av De Jonghs åsikter kring det 

holländska genremåleriet. Möjligen finns det också en underförstådd insikt om konsumtionen. 

Det tycks vara så att vetskapen om debatten kring de moraliska budskapen inte är lika utbredd 

utanför konstfältet som kunskapen om de dolda budskapen är. Sluijter utvidgar dock inte 

resonemanget till en problematisering kring att enbart en tolkningsvariant har fått sådan vid 

spridning. 

 Sluijter skiljer sig från De Jongh främst eftersom han inte anser att moralisk innebörd är 

genrekonstens primära syfte. Han menar också att konstnärerna inte strävade efter att gömma 

eller dölja sådana betydelser. Konstens främsta syfte var istället att glädja betraktaren med sin 

skönhet, vilket inte innebär att moraliteter helt saknas i dessa verk. Författaren är 

genomgående noga med att tydliggöra vad som är hans egna åsikter med uttryck som ”in my 
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opinion” och ”My objections”.
100

 Detta fungerar som ett avståndstagande mellan honom själv 

och de kollegor till vilka han inkluderat flertalet intertextuella referenser. Det får också 

effekten att de teorier han lägger fram inte nödvändigtvis uppfattas som självklara av läsaren, 

till skillnad från om han hade presenterat dem som konstateranden eller påståenden.  

 Skillnaden mellan De Jonghs och Hechts uppfattningar om konsten är kanske inte så stor 

som det kan tyckas, menar Sluijter. Han diskuterar deras ståndpunkter och att de kan ses som 

två sidor av samma mynt. Han påpekar även vikten av att inte separera form från innehåll i 

målningarna: ”After all, they are about something and not just about fijnschilderen; fine 

painting is but a means of depicting something in a particular way, and that representation 

conveys meaning.”
101

 

 Något som är värt att uppmärksamma även i det här sammanhanget är att Sluijter helt har 

valt att utelämna Svetlana Alpers resonemang om tolkning, trots att det rimligtvis borde ses 

som relevant i den diskussion han för. Det är högst osannolikt att Sluijter inte skulle känna till 

Alpers The Art of Describing, och därför är exkluderandet av densamma intressant. 

Anledningen går naturligtvis bara att spekulera i, men kanske kan det ha att göra med att 

Alpers och Hechts utgångspunkter är relativt lika och att Sluijter vill fokusera på Peter Hechts 

tankegångar. 

 Författaren tar upp ett stort antal bilder med liknande motiv; kökspigor i färd med att 

tillreda grönsaker, fisk, kött eller annan mat (se bild 6 i bildbilagan). Det är ett populärt motiv 

i holländska genremålningar. Dessa bilder, kommer han fram till, innehåller ofta sexuella 

anspelningar eller en erotisk underton på ett humoristiskt sätt. Pigan förekom ofta även i 

litteratur som en stereotyp för en lättillgänglig kvinna med omättlig lust. Sluijter menar att de 

holländska betraktarna lätt kände igen det komiska motivet och att det därför inte är frågan 

om något dolt innehåll, moraliskt eller annat. Ett annat vanligt motiv är det musicerande unga 

paret, vilket ofta antas stå för harmonisk kärlek (se bild 7 i bildbilagan). Här menar Sluijter att 

det inte rör sig om en verklighetstrogen skildring utan om en konvention, det vill säga ett 

vedertaget sätt att avbilda unga kärlekspar. Att liknande motiv finns i både litteratur och i 

emblemböcker vittnar om dess allmänna utbredning, inte om att konstnärerna skulle ha hämtat 

motivet ur litteraturen. 
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Mot slutet av texten återknyter författaren till syftet med texten och ger en kort 

sammanfattning: 

 

From the above, one should not conclude that I wish to interpret all genre scenes as erotic or amorous. 

I only wanted to show on the basis of particular types of representations that something like the 

”literal meaning of that which is represented” does not exist: that subjects and motifs were not 

randomly chosen, but would have been considered captivating and attractive for some reason, and that 

the choice and manner of depicting a subject have something to say and convey meaning.102 

 

På detta sätt skiljer sig Sluijter både från Peter Hecht, som menar att en bilds betydelse står att 

finna enbart i det som avbildats, och från Eddy de Jongh som talar för dolda, moraliska 

budskap. 
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Sammanfattning och slutdiskussion 

I början av den här uppsatsen presenterades tre frågeställningar som jag har utgått ifrån. Dessa 

var: 

 Är det rimligt att anta att det finns moraliska eller dolda budskap i holländska 

genremålningar från 1600-talet? 

 Om inte, vilket är då dessa holländska genremålningars övergripande eller främsta 

syfte? 

 Hur har den konstvetenskapliga debatten sett ut på detta område? 

 

Efter att ha fördjupat mig i detta ämne så inser jag att det inte finns några självklara svar på de 

två första frågorna. Det rör sig istället om konsthistoriker som lägger fram olika teorier om 

den holländska genrekonstens syfte och funktion. Teorierna styrks av vad deras förespråkare 

anser vara relevanta fakta, såsom skrifter och dokument, men innehåller oundvikligen ett visst 

mått av spekulation. Andra konsthistoriker har sedan framfört kritik mot teorierna vilket har 

skapat vad som kan kallas en debatt eller en diskurs i ämnet. 

 I den här undersökningen har jag behandlat tre konsthistorikers och professorers åsikter om 

genrescener genom att titta närmare på några av deras texter. Eddy de Jongh är en av de 

främsta förespråkarna för att genrekonsten går att tolka med hjälp av emblemböcker och att 

tavlorna därmed förmedlar ett moraliskt budskap i likhet med emblemen. Han har också 

tillämpat en variant av ikonologin på denna typ av konst. De Jongh presenterade sin teori 

redan på 1960-talet och har hållit fast vid den sedan dess. Något som jag fann 

anmärkningsvärt är att han i båda de texter som har studerats ändå relativiserar sin tes något. 

Även om han fortfarande talar för dolda eller moraliska budskap i konsten presenterar han 

vissa förbehåll för att detta inte behöver gälla i varje enskilt fall. En möjlig tolkning av dessa 

uttalanden, anser jag, är att den massiva kritik som under en period riktades mot ikonlogin, 

och som framför allt gällde de fall där slutsatserna tycktes alltför långsökta, slutligen fått De 

Jongh att överväga sin tes allmängiltighet. Han ändrar sig inte i sak, men medger att det finns 

tavlor som inte har någon dold mening alls eller där den underliggande betydelsen bara har 

karaktären av en vits eller ett skämt. Diskursen har alltså även tagit karaktären av en 

diskussion om olika metoders, och då särskilt ikonologins, lämplighet. Eddy de Jongh vill 

dock inte kännas vid att någon del av kritiken skulle gälla honom eller hans sätt att använda 

den ikonologiska metoden. Han hänvisar istället till de kollegor som han verkar mena har 

tillämpat ikonologin på otillbörligt vis. Detta sker underförstått och utan att några namn 
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nämns, men det är intressant att De Jongh sålunda distanserar sig ifrån en stor del av det 

konstvetenskapliga fältet. Väl medveten om vanskligheten kan jag ändå inte låta bli att 

spekulera kring orsakerna till att han gör så. Eddy de Jongh har länge varit aktiv inom fältet 

och hans upptäckt av emblembaserad tolkning av genrescener kom att få stort genomslag. När 

sedan en yngre generation konsthistoriker börjar använda ikonologin på vad han anser är ett 

opassande sätt, på vilket följer en våg av kritik, samt när hans tolkningsteori alltmer börjar 

ifrågasättas kan det kanske vara så att han känner sig trängd. Eftersom De Jongh i flera fall, 

exempelvis i de andra två författarnas texter, får representera hela den teori han förespråkar är 

det inte omöjligt att han också tar den påföljande kritiken personligt. Tolkning med hjälp av 

emblem var länge den vedertagna metoden och när den plötsligt får konkurrens av teorier som 

helt vänder sig emot den, såsom Svetlana Alpers teori, känner kanske De Jongh ett behov av 

att försvara sig. Om han reagerade med att bli defensiv möjliggör det en förklaring av hans 

tidvis relativt oförsonliga ton mot just Alpers i sina texter.  

 Svetlana Alpers tes uppfattades som en motpol till De Jonghs, inte bara av dem 

runtomkring utan även av dem själva. Alpers frångick helt den emblematiska tolkningen och 

menade istället att konsten borde ses som ett sätt för holländarna att skapa förståelse av 

världen. Deras representationer av vardagligheter var därmed ett försök att genom beskrivning 

öka förståelsen och kunskapen om omvärlden. Detta ansåg Alpers var kopplat till den 

experiment- och utforskarlusta som generellt rådde i Holland under 1600-talet då intresset för 

vetenskap var utbrett. Hon framför också kritik mot ikonologins fokusering på emblematiken. 

Alpers menar att moralitet var ett viktigt begrepp i 1600-talets Holland och att emblemen kan 

liknas vid illustrerade ordstäv. Dessa skulle ha varit så välbekanta bland holländarna att det 

inte var frågan om att utröna någon dold betydelse eftersom innebörden omedelbart torde ha 

stått klar för betraktaren. Emblemens betydelse, liksom konstens, bör därför sökas i det som är 

representerat och inte bortom det. Att förutsätta moraliska budskap i genrekonsten blir 

problematiskt om det i något verk inte tycks finnas något sådant, eftersom slutsatsen då 

rimligtvis bör bli att verket inte har någon mening. Detta problem kan helt undvikas om fokus 

istället ligger på konstverkens utförande. 

 Även Eric Jan Sluijter går åtminstone delvis emot De Jonghs tes och anser att 

genrekonstens främsta syfte var att behaga ögat med sin skönhet. Han utesluter inte att det kan 

finnas moraliteter i somliga av verken, men betraktar det som orimligt att konstnärerna skulle 

ha strävat efter att placera ut dolda budskap eftersom det i konstteoretiska skrifter från 1600-

talet knappt står att finna något alls om detta. Sluijter menar också att den ikonologiska 

metoden inte är lämpad för tolkning av 1600-talskonst eftersom den utformades för 
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medeltids- och renässanskonst. Sluijters största invändning mot den emblematiska tolkningen 

av konsten är att emblemböckernas funktion var så pass annorlunda mot tavlornas, och att de 

dessutom förekom i en annan kontext. Detta gör att en överföring av emblemens innebörd på 

tavlor med liknande motiv kan leda till slutsatser som inte är tillförlitliga. Det mest troliga är 

enligt Sluijter att konstnärerna utgick ifrån bildtraditioner och stereotyper som redan var 

etablerade i samhället och använde dem exempelvis på ett komiskt sätt. Motiven var därför 

välkända av allmänheten och något tolkningsförfarande var inte nödvändigt. 

 Denna åsikt har enligt mig likheter både med De Jongh och Alpers. Sluijter medger att det 

finns moraliteter i vissa verk, även om detta bara är ett sidospår av hans teori. De Jongh i sin 

tur tillstår att en del tavlor inte har någon djupare innebörd än att en ordlek eller en vits har 

blivit uttryckt i bild, även om detta mest är en modifiering av hans huvudsakliga teori. 

Slutligen förnekar Alpers inte att moralitet var ett viktigt och centralt begrepp i Holland. Det 

verkar enligt mig som om de tre författarna inte är så avlägsna från varandra som de tror. När 

en närmare granskning av deras texter och argument har gjorts så framgår det att författarna 

visserligen lägger sitt huvudsakliga fokus på skilda aspekter, men att ingen av dem egentligen 

förnekar den grund varpå de andra författarnas teser vilar. Det tycks mig svårt att förbise att 

holländarnas vardag var full av situationer med potentiellt moraliska tolkningar på ett sätt som 

är så annorlunda mot vad vi är vana vid idag. Samtidigt var 1600-talet också en tid då 

holländarna utvecklade en utbredd handel som förde dem till avlägsna platser där det fanns 

tillfälle att utforska och göra nya upptäckter. Även hemma i Holland var intresset för 

vetenskap och experimenterande stort. Således var både moralitet och vetenskap två viktiga 

ingredienser i den holländska 1600-talskulturen och jag ser ingen anledning till att den ena 

skulle utesluta den andra. Dessutom får inte konstens betydelse glömmas bort. Konsten, 

särskilt genrescenerna, kom att bli ett viktigt fenomen. Dessa bilder var oerhört populära och 

fick stor spridning bland folket. Om både moralitet och vetenskap var så påtagliga aspekter 

och konsten så vida spridd – skulle då inte dessa två kunna samsas i konsten? För mig känns 

det oväsentligt att argumentera om vilket som är rätt när jag inte ser något hinder för att både 

det moraliska och det vetenskapliga har sin plats i genrekonsten. Däremot uppstår det problem 

när det ena eller andra perspektivet gör anspråk på att vara det enda rätta. Kanske kan det 

istället vara så att såväl Eddy de Jonghs som Svetlana Alpers teorier tillhandahåller delar som 

tillsammans ger en bättre förståelse för helheten, även om de själva tenderar att se varandra 

som motståndare. Vissa sammanhang kan, som Norman Fairclough påpekade, vara dolda för 

dem inom diskursen. Därför krävs det ibland att någon ser på diskursen utifrån för att 

blottlägga dessa samband.  
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För att återknyta till frågan om hur den konstvetenskapliga debatten har sett ut på detta 

område så är min första reflektion att den verkar ha varit väldigt begränsad, eller snarare att 

några av tolkningsvarianterna har varit mer begränsade än andra. Personligen var jag från 

början inte medveten om att det rådde oenighet kring huruvida det finns moraliska budskap i 

genrekonsten eller inte, utan tog för givet att en moralisk tolkning var allmänt vedertagen. 

Eric Jan Sluijter problematiserar just detta när han skriver om att De Jonghs emblematiska 

tolkning har fått störst spridning och nått ut till en intresserad allmänhet.  

 Alla de texter som har behandlats i denna uppsats är producerade av akademiker; 

författarna är konsthistoriker och professorer i konstvetenskap. Detta tillsammans med det 

faktum att de ägnar sig åt efterforskningar inom ett ämne som långt ifrån är uttömt gör att 

distributionen, och därmed även konsumtionen, till viss del är förutbestämd. Nya rön inom 

akademikervärlden publiceras i särskilda tidsskrifter som har en begränsad räckvidd. Till 

skillnad från exempelvis dagspress kan jag tänka mig att dessa inte når ut till särskilt många 

utanför konsthistoriefältet. I fallet med den emblematiska tolkningen nämner Sluijter också att 

flera museer informerar sina besökare om genrebildernas moraliska innebörd. Ett museum har 

säkerligen ett intresse av att ta del av den senaste forskningen, men frågan är hur det kommer 

sig att endast en tolkningsmetod dominerade så länge. Det är möjligt att De Jongh har haft ett 

visst försprång när det gäller distributionen av sina texter eftersom han började publicera 

skrifter i ämnet redan på 1960-talet. De har därför hunnit uppmärksammas och konsumeras av 

ett större antal personer inom ett flertal kontexter, det vill säga både inom forskarkretsar och 

hos allmänheten. 

 Närstudiet av de valda texterna har utgått ifrån Norman Faircloughs diskursanalytiska 

metod. I hans tredimensionella analysmodell fungerar varje diskursiv händelse som text, 

diskursiv praktik och social praktik. I enlighet med de två första dimensionerna har jag i mina 

analyser dels tittat närmare på språk och ordanvändning, samt strävat efter att inkorporera 

såväl tolkning som granskning av de intertextuella referenserna. Detta tycker jag har 

underlättat en större förståelse för hur de olika texterna förhåller sig till varandra. En 

gemensam utgångspunkt för alla de tre författarna är ett antagande om att den holländska 

konsten kan eller bör tolkas, med andra ord att det finns en underliggande mening (av vilken 

sort den än är) som bör utrönas. Detta kan tyckas trivialt, men Fairclough menar att 

underförstådda antaganden och gemensamma föreställningar är centrala delar både för en 

enskild text och för diskursen som helhet. Jag instämmer i detta. Hur olika synvinklar De 

Jongh, Alpers och Sluijter än har så förenas de i sökandet efter de holländska 
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genremålningarnas innersta väsen. Utan antagandet att dessa tavlor erbjuder en 

tolkningsmöjlighet hade texterna aldrig skrivits och diskursen aldrig uppstått. 

 Den tredje dimensionen i analysmodellen handlar om i vilket sammanhang diskursen 

uppstod samt hur de sociala relationerna organiseras. De sociala rollerna konstrueras med 

hjälp av språket som är en viktig faktor i Faircloughs diskursanalys. Språket används som ett 

sätt för människan att förhålla sig till sin omvärld, och en diskurs kan därför bara uppstå i 

någon form av socialt sammanhang. I det här fallet bör sammanhanget vara det som lite 

abstrakt kan kallas det konstvetenskapliga fältet, det vill säga de akademiker och forskare som 

är aktiva inom ämnet och som tar del av de upptäckter och rön som publiceras i relevanta 

tidsskrifter. De tre författarna visar tydligt att de känner till varandras teorier och har tagit del 

av varandras undersökningar, vilket är av vikt när de argumenterar emot de övrigas teser. 

 Språket används på lite olika sätt av författarna. Eddy de Jongh verkar vara högst 

medveten om vilka formuleringar som får önskad effekt. Han begagnar sig av uttryck som 

”vi” och ”oss” för att påverka relationen mellan sig själv och läsaren och omärkligt få läsaren 

att dela hans åsikter. Jag upplevde också att De Jongh var den som mest frekvent använde sig 

av starka retoriska grepp såsom ironi och i vissa fall även nedvärdering av kollegors arbeten. 

Detta påverkar naturligtvis relationerna mellan honom själv och de övriga författarna och 

tycks vara hans sätt att hävda sig gentemot dem. Alpers och Sluijter går däremot mer 

försiktigt fram. De gånger de nämner De Jongh är det i positiva eller neutrala ordalag, och 

båda är noga med att först påpeka de betydelsefulla insikter som De Jongh bidragit med innan 

de övergår till att kritisera den ikonologiska eller emblematiska metoden. Det är spännande att 

fundera över skillnaderna i hur Eddy de Jongh och de övriga förhåller sig till varandra. Är det 

återigen De Jonghs defensiva drag, om det finns något sådant, som kommer till uttryck eller är 

det helt enkelt hans retoriska stil som är sådan? Gemensamt har de emellertid tendensen att 

lägga fram sina egna slutsatser som om de vore objektiva konstateranden av fakta, vilket kan 

vara ett sätt att avvärja eventuella motargument. 

 

I den här uppsatsen har jag utgått ifrån Faircloughs diskursanalytiska metod och de verktyg 

han har utarbetat i hopp om att uppnå ett objektivt resultat i mina analyser. Det är svårt att 

själv bedöma sin egen objektivitet, vilken kan påverkas av förkunskaper och förutfattade 

meningar. Då jag ursprungligen inte hade någon särskild kunskap om diskursen är det min 

förhoppning att jag inte blivit omedvetet influerad i någon riktning.  

 För att få ett överskådligt och hanterbart material att arbeta med valde jag att begränsa mig 

till sex texter av tre författare. Författarna valdes ut för att uppnå så stor variation i 
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tolkningsteorier som möjligt och därmed ge större relevans åt undersökningen. Genom att 

Eddy de Jongh, Svetlana Alpers och Eric Jan Sluijter i grova drag representerar de 

huvudsakliga strömningarna anser jag att den här uppsatsen ger en god indikation på vilken 

karaktär diskursen hade under 1980- och 1990-talet, vilken typ av argument som lades fram 

samt i vilken mån intertextualiteten var ett framträdande drag. Naturligtvis hade resultatet 

blivit ännu mer överförbart om fler författare och texter hade inkluderats, vilket på grund av 

utrymmesskäl inte var genomförbart här. En större undersökning skulle kunna belysa 

ytterligare tendenser hos diskursen, vilket jag överlämnar åt den intresserade D-

uppsatsskrivaren. 
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