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The aim of this essay is to examine and compare how virtue was depicted in the visual arts in 

medieval and renaissance Italy: why it was depicted this way; how the depiction of virtues 

may have differed between the two periods and, if so, what caused it to change. The essay 

first examines and analyses the history of virtue, beginning in classical antiquity, and the 

evolution of virtue through the Middle Ages and the virtues’ role in society and art. It follows 

with a close examination of Giotto di Bondone and his grisaille frescoes of the virtues and 

vices in the Scrovegni Chapel in Padua. The essay then examines the role of virtue in 

renaissance society and art, followed by a close examination of Raphael and his frescoes of 

the heavenly virtues in the Stanza della Segnatura in The Vatican Palace in Rome. The essay 

concludes with a discussion of how the two periods differed in their depiction of virtue and 

why.  
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Inledning 

Intresset för ämnet dygd har fått ett markant uppsving under de senaste 30 åren och allt fler 

akademiska arbeten författas om ämnet. De flesta av dessa tenderar dock att ha en 

moralfilosofisk inriktning. Inget ont i det då dygd till större delen (vissa skulle hävda helt och 

hållet) handlar om just moral. I oroliga tider som dessa så är det bara naturligt att folk mer och 

mer börjar intressera sig för hur man ska vara och bete sig för att leva ett gott liv och vara en 

bra människa och jag är själv relativt nybliven dygdeetiker efter att i flera år hankat mig fram 

som situationsetiker. Det finns dock många andra aspekter av dygd än den moralfilosofiska 

och även om det inte skrivs lika mycket om dessa som om moralfilosofin så har intresset ökat 

även här. Så är även fallet för mig som på senare tid har blivit väldigt intresserad av dygdens 

historia och hur man har sett på och använt sig av dygd genom historiens lopp. Vilka dygder 

som har varit dominanta under vilka tidsperioder, varför de har varit det och hur de har 

kommit till uttryck i sin samtid. Ett av de främsta sätten att undersöka detta är via konsten, 

och just när det gäller den här uppsatsen: bildkonsten.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att få en bättre uppfattning om hur dygd förekom och 

användes inom bildkonsten i Italien under medeltiden och renässansen, hur epokerna skilde 

sig gentemot varandra och varför, samt huruvida sättet att avbilda dygd avspeglar de 

tidsperioder som konstverken tillkommit i. För att uppnå detta kommer jag dels att undersöka 

hur man såg på dygd rent allmänt under dessa tidsperioder, dels hur det tog sig uttryck i 

konsten. Slutligen kommer jag att närstudera och analysera verk av en framstående konstnär 

från vardera epoken för att se hur de har avbildat dygd, vilka traditioner de har följt och hur 

representativa de är för sina respektive epoker. 

De frågor jag hoppas på att besvara med uppsatsen är: 

• Vilka är de främsta skillnaderna i sättet att avbilda dygd mellan medeltiden och 

renässansen? 

• På vilka sätt avspeglar sättet att avbilda dygd under dessa epoker sin samtid? 

• Vilka orsaker kan tänkas ha legat bakom potentiella förändringar? 
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Material och avgränsningar 

De konstverk jag har valt att fokusera på när det gäller medeltiden är Giottos grisaillefresker 

(1302–1305)1 av de sju himmelska dygderna och deras motsatser lasterna i Scrovegnikapellet 

i Padua (se bildbilaga 2–15, ss. 34–47), samt gällande renässansen Rafaels fresker (1511)2 

med samma dygder i Stanza della Segnatura i Vatikanpalatset i Rom (Bild 16–19, ss. 48–51). 

Att jag valt just dessa bilder är för att jag anser dem vara representativa för sina respektive 

tidsperioder. Valet av Giotto som representant för medeltiden kan säkert få mer än en att höja 

på ögonbrynen då redan Giottos första biograf Giorgio Vasari räknade Giotto till 

renässansen.3 Nu är inte Vasari den mest pålitliga av källor men här har han till stor del rätt då 

Giotto rent stilistiskt kan sägas vara tidig renässans men när det gäller hans sätt att avbilda 

dygderna så utgör han en sorts kulmination för medeltiden, något jag också kommer att 

argumentera för senare i denna uppsats. Rafael som representant för renässansen är dock ett 

mer naturligt val då han är allmänt erkänd som en av de främsta konstnärerna i renässansens 

Italien. 

Att jag valt att fokusera på medeltiden och renässansen är dels att uppsatsens omfång 

inte tillåter ett bredare fokus, dels för att de är två av de epoker som jag när det gäller konst 

finner mest intressant. Den enorma utveckling och expansion som bildkonsten genomgick 

under renässansen, med införande av tekniker som centralperspektiv och oljemåleri, som gav 

utökade möjligheter till att avbilda rumslighet och att återge detaljer, utgjorde en skarp 

kontrast mot den medeltida konsten och ett av denna uppsats mål är att se hur det gjorde 

avtryck när det gäller avbildandet av dygd.   

Även när det gäller mitt val att fokusera på just italiensk medeltid och renässans så 

beror det på att det skulle bli för brett om jag inkluderade hela Europa, men främst då 

renässansen (eller åtminstone de flesta av dess aspekter) inleddes i Italien, som med sina 

många republiker och stadsstater inte var lika fjättrat av feodalismen som resten av dåtida 

Europa.4 

 

 

                                                           
1 Monica Girardi. Giotto. DK Publishing, New York, 1999, s. 70. 
2 Richard Cocke. Raphael. Chaucer Press, London, 2004, s.181. 
3 Giorgio Vasari. The Lives of the Artists. Oxford University Press, Oxford, 1998, s. 15–36. 
4 Ronny Ambjörnsson. Europas idéhistoria, medeltiden: tankens pilgrimer. 3. utg., Natur och kultur, Stockholm, 

2010, s. 346–349. 
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Tidigare forskning  

När det gäller syftet för denna uppsats, så finns det tre relevanta forskningsområden: det 

moralfilosofiska, det socio-religiösa och det konstnärliga, tre områden som alla, mer eller 

mindre, går in i varandra. 

Det största området, som också är det som är minst relevant för denna uppsats, är det 

moralfilosofiska, vilket är föga förvånande då dygd är starkt förknippat med moral och det är 

moralfilosofins återupplivande av de Platonska/Aristoteliska dygderna på 1940-talet som gjort 

att dygden åter är ett aktuellt ämne.5 Medeltiden har ofta ignorerats och setts ned på inom 

historieskrivning, till stor del då man (oriktigt) sett perioden som mörk och okulturell. Inom 

moralfilosofin så finns dock förvånansvärt mycket skrivet om perioden ifråga, särskilt de två 

främsta filosoferna: Augustinus av Hippo och Thomas av Aquino. Särskilt den senare har 

varit väldigt viktig för dygdernas utveckling och utformning via sin Summa Theologica och 

omnämns i (mer eller mindre) alla verk som behandlar dygd under medeltiden, såväl i 

antologiska verk som The Cambridge Companion to Virtue Ethics,6 som i mer specifika verk 

som The Cardinal Virtues in the Middle Ages av István P. Bejczy.7 

När det gäller renässansen så är verken färre dock, då intresset för dygd (och 

moralfilosofi överlag) började att tryta efter medeltiden (för att nästan försvinna helt under 

1600-talet).8 Den överlägset mest omskrivne personen inom ämnet är Niccolò Machiavelli 

och dennes syn på dygd i Fursten och Republiken. Forskning om detta, som till exempel 

Machiavelli's virtue av Harvey Mansfield,9 kan tyckas irrelevant för denna uppsats men den 

är användbar i det att den kan ge en bra inblick i hur dåtidens intellektuella elit, som 

konstnärer ofta ingick i eller rörde sig i utkanten av, såg på dygd. 

Den mest dominanta synen på dygd under medeltiden var förstås den katolska kyrkans 

och inom det området så finns det gott om forskning. Alla de stora (kristna) medeltida 

filosoferna var verksamma inom kyrkan och Augustinus och Thomas av Aquino och andra 

skolastiker som skrivit om dygd har det skrivits spaltmeter om.10 

                                                           
5 Daniel C. Russell. Introduction. I The Cambridge Companion to Virtue Ethics. Daniel C. Russell (red.). 

Cambridge University Press, Cambridge, 2013, s. 4–5. 
6 Daniel C. Russell (red.). The Cambridge companion to virtue ethics. Cambridge University Press, Cambridge, 

2013. 
7 István P. Bejczy. The cardinal virtues in the Middle Ages: a study in moral thought from the fourth to the 

fourteenth century. Brill, Leiden, 2011. 
8 Dorothea Frede. The Historic Decline of Virtue Ethics. I The Cambridge Companion to Virtue Ethics. Daniel 

C. Russell (red.). Cambridge University Press, Cambridge, 2013, s. 134–139. 
9 Harvey C. Mansfield. Machiavelli's virtue. University of Chicago Press, Chicago, 1996. 
10 Se exempelvis Ambjörnsson, 2010 och Bejczy, 2011. 
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Under renässansen, när antika värderingar börjat att återupplivas, så kom man att mer 

och mer fokusera på dygdens roll inom politiken snarare än religionen, vilket bland annat 

märks i Machiavellis skrifter, men som man också kan läsa om i moderna verk som Visions of 

Politics, Volume II: Renaissance Virtues av Quentin Skinner,11 och antologin Rethinking 

Virtue, Reforming Society: new directions in Renaissance ethics, c.1350–c.1650.12 

Den forskning som är mest relevant för denna uppsats, den om dygdens roll inom 

konsten, är den som det har skrivits minst om. Även här finns det fler verk om medeltiden än 

renässansen men majoriteten av dessa verk behandlar dygden inom litteraturen, som till 

exempel i Prudentius Psychomachia eller Dantes Divina Commedia. Forskning om detta är ju 

relevant av samma skäl som den om moralfilosofi är det, att den ger en inblick i hur man såg 

på dygd på den tiden, men denna uppsats är ju fokuserad på bildkonst och där är det ont om 

tidigare forskning. Visst, det finns verk som Joanne Normans Metamorphoses of an Allegory: 

The Iconography of the Psychomachia in Medieval Art,13 och Jennifer O’Reillys Studies in 

the Iconography of the Virtues and Vices in the Middle Ages,14 men de flesta verk är 30 år 

gamla eller äldre och i många fall svåra att få tag på. 

Gällande dygd inom renässansens bildkonst är läget ännu bistrare. Utöver Alison Coles 

Virtue and magnificence: art of the Italian Renaissance courts, som inte längre finns i tryck 

och vars enda i Libris registrerade exemplar enligt Carolina Rediviva är ”förkommet”,15 så 

har jag endast lyckats finna ett enda relevant verk: The Virtues and Vices in the Arts av Shawn 

Tucker. 16 Detta verk är i och för sig det som kommer närmast det denna uppsats kommer att 

handla om, då Tucker beskriver dygdernas och lasternas utveckling, i bild och skrift, från 

Platon till Paul Cadmus. Verket är dock väldigt översiktligt och mer inriktat på litteratur än 

bildkonst. 

Så överlag så finns det en hel del tidigare forskning som relaterar till eller tangerar 

ämnet för denna uppsats, men ingen som behandlat exakt samma ämne. 

                                                           
11 Quentin Skinner. Visions of politics. Vol. 2, Renaissance virtues. Cambridge University Press, Cambridge, 

2002. 
12 David A. Lines. & Sabrina Ebbersmeyer (red.). Rethinking virtue, reforming society: new directions in 

Renaissance ethics, c.1350–c.1650. Brepols N.V. Turnhout, 2013. 
13 Joanne S. Norman.  Metamorphoses of an allegory: the iconography of the Psychomachia in Medieval art. P. 

Lang, Frankfurt, 1988. 
14 Jennifer O’Reilly. Studies in the iconography of the virtues and vices in the Middle Ages. Garland, New York, 

1988. 
15 Uppsala Universitetsbibliotek  

https://disaweb.ub.uu.se/chamoweb/lib/item?locale=sv&theme=headless&id=chamo:1086173 (hämtad 2019–

04–19) 
16 Shawn Tucker. The virtues and vices in the arts: a sourcebook. The Lutterworth Press, Cambridge, 2015. 

https://disaweb.ub.uu.se/chamoweb/lib/item?locale=sv&theme=headless&id=chamo:1086173
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Teori och metod 

Då denna uppsats är tvärvetenskaplig och inriktad lika mycket (om inte mer) på dygdens 

historia som på dess roll inom konsten så har jag valt att använda mig av ett historiskt 

perspektiv. Med det menar jag att jag kommer att studera dygdernas utveckling från antiken 

fram till renässansen för att därmed få en bättre förståelse över vilken roll dygderna spelade i 

samhället under medeltiden och renässansen och vilket avtryck det kan tänkas ha haft på 

bildkonsten.  

När det gäller bildanalyserna så kommer jag att använda mig av en förenklad variant av 

Erwin Panofskys (1892–1968) ikonologiska metod som han ursprungligen lanserade i Studies 

of Iconology 1939. Metoden består av tre nivåer. Nivå 1 består av en pre-ikonografisk 

beskrivning, som är mer eller mindre som en formalanalys; nivå 2 består av en ikonografisk 

analys där man identifierar bildens motiv, till exempel olika figurer och symboler; nivå 3 

består av en ikonologisk tolkning där man gör en djupare analys av bilden och dess betydelse 

och kontext.17 Jag kommer i denna uppsats inte att lägga alltför stor vikt vid att följa modellen 

steg för steg utan har valt att inleda med en kort beskrivning av bilderna och att lägga störst 

betoning på steg två. Detta då dygder under dessa tidsperioder ofta tenderar att följa ett 

ganska strikt ikonografiskt schema vilket sällan lämnar rum för alltför vidlyftiga tolkningar.18 

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en väldigt traditionell inledning där jag tar upp ämnet som jag kommer 

att skriva om samt varför jag valt ämnet ifråga. Jag nämner även syftet med uppsatsen och de 

frågeställningar jag hoppas att kunna besvara med uppsatsens analys. Vidare nämner jag även 

det material jag valt ut till uppsatsen samt hur och varför jag har avgränsat det. Jag beskriver 

även tidigare forskning inom ämnet eller närbesläktade för uppsatsen relevanta ämnen. 

Slutligen beskriver jag det teoretiska perspektiv och den metod jag kommer att använda mig 

av i uppsatsen, samt förklarar vad det innebär. Uppsatsens andra del heter analys och där 

kommer jag att först gå igenom dygdens historia, dess roll inom medeltiden och medeltida 

konst för att sedan ta mig an Giotto och hans fresker i Scrovegnikapellet. Samma 

tillvägagångssätt upprepas sedan med renässansen och Rafael och hans fresker i Stanza della 

                                                           
17 Erwin Panofsky. Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. Harper & Row, New 

York, 1972, s. 14–15. 
18 Cesare Ripa. Iconologia: Or, Moral Emblems, by Caesar Ripa. ... Illustrated ... by I. Fuller, ... by the Care and 

at the Charge of P. Tempest. Gale Ecco, Print editions, Farmington Hills, 2010. 
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Segnatura, vilket följs av en slutdiskussion där resultatet av analyserna behandlas. Detta följs 

av en sammanfattning av uppsatsen som sedan avslutas med källförteckning och bildbilaga. 
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Analys 

Denna del består av två avsnitt. I den första delen behandlas dygdens historia och roll under 

medeltiden och sedan dygdens roll inom den medeltida bildkonsten, för att sedan behandla 

Giotto och dennes fresker av dygderna och lasterna i Scrovegnikapellet i Padua. Den andra 

delen behandlar dygdens roll inom renässansen och renässansens bildkonst samt Rafaels 

fresker av dygderna i Stanza della Segnatura i Rom. 

Medeltiden 

Dygderna under medeltiden 

De dygder som var rådande under medeltiden hade, som så mycket annat i västerländsk 

historia, sitt ursprung i antika Grekland. I det krigiska arkaiska Grekland så hade man främst 

betonat handlingskraftiga dygder såsom mod och styrka, men i och med ökad civilisering och 

urbanisering så kom man att istället att ta sig an dygd på ett mer kontemplativt sätt och att 

fokusera på dygder mer lämpade för fredstid.19  

Den förste att skriva om dygderna (eller kanske rättare sagt: den äldste författaren vars 

skrifter finns bevarade) var filosofen Platon (ca. 428–348 f.v.t.). I sina tidiga dialoger Laches, 

Protagoras och Meno så lyfter han fram dygd (arete) som nyckeln till lycka (eudaimonia) och 

att leva ett gott liv. Det är även här som de fyra dygder som kommit att kallas 

kardinaldygderna (vishet, rättvisa, mod och måttfullhet) introduceras. I sin senare och mest 

kända dialog Staten lägger han dock en extra stark betoning på rättvisa som den främsta 

dygden.20 

Dygderna vidareutvecklades senare av Platons lärjunge Aristoteles (384–322 f.v.t.) som 

inte bara utökade antalet dygder men också såg dygden som en medelväg mellan två extremer 

och att all dygd bottnade i praktisk vishet (phronesis).21  

                                                           
19 Frede, 2013, s. 71. 
20 Platon. Staten. 433: b–c. 
21 Frede, 2013, s. 72–73. 
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Element från båda dessa filosofer anammades sedan av den Stoiska skolan som kom att 

vidarebefordra dygdekonceptet först till romarriket, där de mest kända författarna i ämnet var 

Cicero (106–43 f.v.t.) och Seneca d.y. (4 f.v.t.–65), och senare till den tidiga kristendomen.22 

Viktiga personer för dygdernas utveckling inom tidig kristendom var de tre 

kyrkofäderna Ambrosius (340–397), som var den förste att använda sig av begreppet 

kardinaldygder,23 Hieronymus (348–420), som var den förste att översätta hela bibeln till 

latin,24 och Augustinus (354–430), som med främst sina skrifter Bekännelser och Guds stad 

skulle komma att ha ett väldigt stort inflytande på främst den medeltida idévärlden och 

skolastiken.25 Alla tre försökte de på olika sätt att anpassa främst kardinaldygderna till en 

kristen kontext, utan att få något allt för stort genomslag i sin samtid.26 Ett större genomslag 

fick däremot en av dåtidens mest framgångsrika populärlitterära författare: Prudentius (348–

413), en romersk kristen poet från nuvarande Spanien som runt år 400 skrev den episka dikten 

Psychomachia, där sju dygder strider mot sju motsatta laster i kamp om själen. Prudentius är 

den förste i västerländsk historia att dela in dygder och laster i grupper av sju, ett antal som så 

småningom skulle komma att bli mer eller mindre standard inom ämnet. Hans val av dygder 

och laster kom dock inte att utgöra någon standard (han utelämnar till exempel alla 

kardinaldygder utom vishet).27  

Överlag kan det bli både krångligt och tröttsamt att läsa om dygd inom tidig kristendom, 

då praktiskt taget alla författare har haft olika syn på vilka dygder och laster som är viktigast 

och även antalet dygder och laster skiftat med en eller två. Evagrius av Pontus (345–399) och 

dennes lärjunge Johannes Cassianus (360–435) som lade grunderna för det som skulle komma 

att bli de sju dödssynderna hade ibland åtta och ibland nio dygder och laster i sina texter,28 

medan påven Gregorius den Store hade sju dygder och åtta laster.29 På detta vis såg det ut 

under större delen av medeltiden och det skulle dröja ända till 1200–talet innan dygderna 

standardiserades och fick den utformning de har inom kyrkan än idag.   

Denna utformning fick de av dominikanmunken, filosofen och teologen Thomas av 

Aquino (1225–1274), ”den änglalike läraren”.30 Thomas var något av en expert på Aristoteles 

                                                           
22 Frede, 2013 s. 73–75. 
23 O’Reilly, 1988, s. 112. 
24 Ambjörnsson, 2010, s. 142. 
25 Ibid, s. 147. 
26 Bejczy, 2011, s. 12–28.  
27 Tucker, 2015, s. 75–76.  
28 Ibid, s. 4. 
29 Ibid, s. 5. 
30 Jean Porter. Virtue Ethics in the medieval period, i The Cambridge Companion to Virtue Ethics. Daniel C. 

Russell (red.). Cambridge University Press, Cambridge, 2013, s. 80–86.  
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och hade spenderat mycket tid på att försöka syntetisera Aristoteles filosofi och kristendomen 

men utan att lyckas.31 Han lyckades dock bättre med dygderna. Genom att bygga vidare på de 

tidiga kyrkofädernas arbete så kombinerade Thomas de fyra kardinaldygderna (vishet, 

rättvisa, mod och måttfullhet) med de tre teologiska dygderna som Paulus nämner i Första 

Korinterbrevet i Nya Testamentet: tro, hopp och kärlek.32 Att Thomas ville ha just sju var dels 

då det var samma antal som den Helige Andens gåvor i Jesaja (där ett par av 

kardinaldygderna ingår),33 dels då numret sju överlag var väldigt populärt under medeltiden.34 

Denna kombination kom att kallas de himmelska dygderna eller de kristna dygderna och när 

man talar om de sju dygderna idag så är det vanligtvis dessa som åsyftas.  

Oavsett vilken skepnad dygderna tog under medeltiden så tycks syftet med dem alltid ha 

varit detsamma: att undervisa och hjälpa människor att leva ett så gott liv som möjligt och 

därmed upptas i himmelriket (medan lasterna användes som avskräckande exempel); detta 

oavsett om dygderna i fråga kom från en präst i kyrkan, en historiker som Beda35 eller 

användes inom bildkonsten. 

 

Dygderna i medeltidens bildkonst 

Majoriteten av all konst som producerades i Italien (och större delen av Europa) under 

medeltiden var religiös och vare sig det rörde sig om fresker, skulpturer eller illustrerade 

manuskript så var det vanligtvis kyrkan som var beställaren. Inte enbart av estetiska skäl, även 

om det naturligtvis var både ett sätt att hylla Gud och att skylta med kyrkans makt och 

rikedom, men till stor del också av didaktiska skäl.36 Majoriteten av befolkningen på denna tid 

var inte läskunnig och då predikningar i kyrkan vanligtvis var på latin så var de i behov av 

andra sätt att ta till sig Guds ord, vilket flera präster och biskopar också kom att inse. Biskop 

Sicardo av Cremona (ca 1155–1215) skrev i en text om liturgin att bilder inte enbart skulle 

utgöra dekoration i kyrkan utan också undervisa lekmännen om det förflutna (med lärorika 

berättelser), det framtida (löften eller hot om himmel och helvete) och det nuvarande, och det 

är här dygderna kommer in i bilden.37 

                                                           
31 Ambjörnsson, 2010, s. 275–280. 
32 Första Korinterbrevet 13:13. 
33 Jesaja 11:1–5. 
34 O’Reilly, 1988, s. 112. 
35 Beda. The Ecclesiastical History of the English People. Oxford University Press, Oxford, 2008, s. 3. 
36 O’Reilly, 1988, s. 83–84. 
37 Hugh Honour & John Fleming. The visual arts: a history, Rev. 7. ed. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle 

River, N.J., 2009, s. 405. 
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Även inom bildkonsten så kom Prudentius Psychomachia att ha stort inflytande på 

utvecklingen då verket redan tidigt kom att illustreras och motivet med dygder stridandes mot 

laster i kamp om själen och med det goda triumferande kom att bli och förbli väldigt populärt 

under främst första hälften av medeltiden.38 Prudentius tycks även ha varit den som 

populariserade trenden att personifiera dygderna och lasterna som kvinnor. Att han gjorde 

detta var på grund av att abstrakta koncept är feminina på latin, vilket är smått ironiskt 

eftersom det latinska ordet för dygd, virtus, stammar från det latinska ordet för man: vir.39 

Under senare medeltid blev motivet med stridande dygder mindre vanligt och man 

började istället använda sig av mindre dramatiska metoder. Under den karolingiska perioden 

kom det att bli populärt att ha med främst kardinaldygderna när man avbildade furstar och 

andra mäktiga män, till och med på avbildningar av korsfästelsen. Det är också under denna 

period som kardinaldygderna kom att börja förses med det som skulle komma att bli några av 

deras huvudattribut: visheten med en bok; rättvisan med en vågskål; modet med vapen och 

sköld och måttfullheten med en fackla och ett krus med vatten.40  

Efter Thomas av Aquino dygdesyntes på 1260–talet så blev det återigen populärt att 

kontrastera dygderna mot lasterna, där den mest framträdande grupperingen vid den här 

tidpunkten var de sju dödssynderna (högmod, girighet, lust, avund, vrede, lättja, frosseri). 

Problemet var att de två grupperna hade utvecklats separat från varandra och att de (med ett 

undantag, måttfullhet kontra frosseri) egentligen inte var varandras motsatser. Detta ledde till 

att man tog fram en alternativ lista på sju dygder där man helt enkelt utgick från dödssynderna 

och valde ut deras motsatser (ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, tålamod, flit 

och måttfullhet). Denna lista, som kom att kallas de spirituella dygderna, kom under 

högmedeltiden att överskugga de himmelska dygderna inom bildkonsten.41 

De sju himmelska dygderna förekom dock fortfarande relativt flitigt inom konsten och 

istället för att ställa dem mot dödssynderna så gjorde man på liknande sätt som vid skapandet 

av de spirituella dygderna: man utgick från de himmelska dygderna och ställde dem mot deras 

naturliga motsatser. Ett exempel på det är Giotto (1267–1337) och dennes fresker i 

Scrovegnikapellet i Padua. 

 

                                                           
38 O’Reilly, 1988, s. 40–44. 
39 Jerrold E. Seigel. Virtù in and since the Renaissance, i Dictionary of the History of Ideas. Weiner, Philip. J. 

(red.) 1974, s. 477–479. https://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupid?key=olbp31715 (hämtad 

2019-05-04). 
40 O’Reilly, 1988, s. 113–144. 
41 Ibid, s. 163. 

https://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupid?key=olbp31715


11 

 

Giotto 

Giotto di Bondone föddes omkring år 1267 i byn Colle di Vespignano strax utanför Florens 

och spenderade större delen av sitt liv i norra Italien innan han avled i Florens den 8 januari 

1337.42 Det enda man känner till om hans tidiga liv är en anekdot från Vasari som hävdar att 

Giottos talang upptäcktes av Cimabue när denne råkade passera en fårvaktande och 

uppenbarligen uttråkad Giotto som satt och ritade i sanden, vilket ledde till att en imponerad 

Cimabue tog Giotto som lärjunge.43 Oavsett om detta stämmer eller bara är en romantiserad 

myt så var Giotto starkt influerad av Cimabue, även om han så småningom kom att frångå 

dennes ”grekiska” stil och utveckla en egen, mer ”italiensk”, stil.44 Giotto nämns också av sin 

vän poeten Dante Alighieri i Purgatorio-delen av den Gudomliga Komedin som Cimabues 

arvtagare.45 Många av de verk som traditionellt attribuerats till Giotto (till stor del tack vare 

Vasari)46 har kommit att ifrågasättas i modern tid och man anser numera att många av hans 

mest kända verk, t.ex. den helige Franciskus freskserie i Sankt Franciskus basilika i Assisi 

inte är gjorda av Giotto. Hans allra främsta verk (som ironiskt nog inte ens nämns av Vasari)47 

har dock aldrig ifrågasatts: hans freskserier i Scrovegnikapellet i Padua.48 

 

Scrovegnikapellet 

Scrovegnikapellet (också känt som Arenakapellet) lät uppföras av köpmannen Enrico 

Scrovegni som en akt av botgöring.49 Enricos far Reginaldo hade tjänat sin förmögenhet på 

ocker, något som var förbjudet av kyrkan och som också hade gett Reginaldo en plats i den 

sjunde kretsen i Dantes Inferno.50 Kapellet påbörjades 1302 och invigdes 1305.51 Vissa menar 

att Giotto designade hela kapellet, vilket inte är omöjligt då Giotto enligt Vasari även var 

arkitekt (kampanilen i Florens anses ha designats av Giotto), men det har inte kunnat 

bekräftas.52 

                                                           
42 Girardi, 1999, s. 8. 
43  Vasari, 1998, s. 15–16. 
44  Stephen J. Campbell & Michael Wayne Cole. A new history of Italian Renaissance art. Thames & Hudson, 

London, 2012, s. 26–27. 
45 Dante Alighieri. Den Gudomliga Komedin, Purgatorio XI: 94–96. 
46 Vasari, 1998, s. 15–37.  
47 Ibid. 
48 Honour & Fleming, 2009, s. 404. 
49 Girardi, 1999, s. 70. 
50 Dante Alighieri. Den Gudomliga Komedin, Inferno XVII: 64–65. 
51 Girardi, 1999, s. 70. 
52 Ibid, s. 132. 
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Kapellets interiör består av över 40 fresker. Ovanför ingången till koret, på toppen av en 

triumfbåge sitter Gud på sin tron omgiven av änglar.53 Mittemot, ovanför ingången, återfinns 

den yttersta domen, som också inkluderar Enrico Scrovegni själv, som knäböjandes 

överlämnar en modell av kapellet till Jungfru Maria.54 Väggarna består av fyra rader av 

fresker. De tre övre raderna består av en lång serie fresker som föreställer först Jungfru 

Marias liv och sedan Jesu liv. Serien inleds i den södra sidan av koret på den översta raden 

med scenen där Joakim körs ut ur templet för att sedan medurs gå runt flera varv och sedan 

avslutas vid norra sidan av koret på den tredje raden med en scen föreställandes det första 

pingstfirandet. Den fjärde och nedersta raden slutligen, postamentet, är den där dygderna och 

lasterna är placerade.55  

En av de första sakerna man lägger märke till i Scrovegnikapellet är de starka färgerna, 

främst överflödet av ultramarint, en färg som täcker hela innertaket och förekommer i många 

av freskerna. Detta får postamenten med dess dygder och laster att blekna i jämförelse. Dessa 

fresker är grisaillemålningar, d.v.s. målade i monokromt grått i lågrelief.56 Dygderna och 

lasterna sitter sju på varsin sida av kapellet med dygderna på den södra sidan och lasterna på 

den norra, var och en mittemot sin motsats.57 

Giotto har som nämnts ovan valt att använda sig av de himmelska dygderna och istället 

för att använda sig av någon redan etablerad gruppering av laster har han istället helt sonika 

valt ut sju laster som han tycks ha sett som motsatser till de himmelska dygderna. Dessa är 

alla framställda på klassiskt allegoriskt vis och är still större delen personifierade som kvinnor 

och med rättvisa/orättvisa som enda undantag så befinner sig de alla framför en sorts 

spegelram som de tycks ha klivit ut ur, i vad som tycks vara ett försök av Giotto att ge 

bilderna mera djup. På den övre kanten av ramen sitter också namnet på dygden/lasten, fast på 

vissa så har texten nötts bort. Med början vid koret så sitter de sedan utmed väggarna i 

ordningen vishet - dåraktighet; mod – ostadighet; måttfullhet – vrede; rättvisa – orättvisa; tro 

– otrohet; kärlek – avund; hopp – desperation.58 Exakt varför de sitter i denna ordning är inte 

helt klart men då de börjar vid koret som har en fresk med Gud Fader och löper längs 

kapellets väggar mot fresken med den yttersta domen så är en möjlig tolkning att kapellet 

representerar livet och dygdernas sida inleds med vishet som traditionellt har setts som den 

                                                           
53 Girardi, 1999, s. 80. 
54 Honour & Fleming, 2009, s. 405. 
55 Girardi, 1999, s. 80. 
56 Honour & Fleming, 2009, s. 404–405 & 942. 
57 Girardi, 1999, s. 80. 
58 Laura Jacobus. Giotto and the Arena Chapel: art, architecture & experience. Harvey Miller, London, 2008, s. 

285–291. 
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viktigaste dygden och som sedan leder till hopp om frälsning och den himmelska sidan av den 

yttersta domen, medan man om man istället väljer dåraktighetens väg så slutar det med 

desperation och helvetet (Bild 1, s. 33) 

 

Dygd kontra last 

Vishet (Bild 2, s. 34) föreställer en kvinna sittandes bakom en pulpet i en (väldigt bred) stol 

med utsirat ryggstöd. Framför sig så har hon på pulpeten en öppen bok och i sin högra hand 

håller hon vad som förmodligen är någon sorts skrivdon. I sin vänstra hand håller hon upp en 

spegel som hon tittar rakt in i. Hon har uppsatt hår och har huvudet lindat med en sjal. En bok 

som symbol för vishet etablerades som nämnts tidigare under den karolingiska perioden. 

Användandet av en spegel för att symbolisera självinsikt går tillbaka till antiken.59 

Dåraktighet (Bild 3, s. 35) föreställer en överviktig man som är barbent och iklädd en 

dräkt med trasiga ärmar som sträcker sig ner till knäna och som hålls fast runt livet med ett 

flätat bälte prytt med vad som möjligen är bjällror. Dräktens bakre del faller dock ända ner till 

marken och påminner om en fågelstjärt, vilket möjligen hör ihop med det faktum att han runt 

huvudet bär en ring i vilken det sitter en massa fjädrar som får ringen att se ut som en 

kungakrona. Mannen är vänd strax uppåt åt sitt högra håll och sträcker vänstra armen uppåt 

medan han i den högra håller en knölpåk. Att dåraktigheten framställs som man är tydligen 

traditionsenligt.60 Att han är överviktig anspelar förmodligen på att han är en frossare i mat 

och dryck vilket lätt kan leda till dårskap. Överlag känns det som att utstyrseln är inspirerad 

av fastlagens karnevalfirande, som var väldigt populärt i Italien under medeltiden.61  

Mod (Bild 4, s. 36) är väldigt traditionellt avbildat.62 Kvinnan är iförd en klädsel som 

ser ut att vara en kombination av en kjortel och en vapenrock. Över axlarna och huvudet bär 

hon en mantel som tycks vara gjord av en djurfäll då djurets huvud, till synes ett lejon 

(traditionell symbol för mod), utgör kvinnans huva. I sin högra hand håller hon ett underligt 

vapen som ser ut som en sorts machete. I sin vänstra hand håller hon en gigantisk sköld som 

når ända upp till ögonhöjd och som är prydd med en bild av ett lejon och som har prickats 

med både spjut och pilar. 

Ostadighet (Bild 5, s. 37) är en av de knepigare bilderna att tolka. Bilden föreställer en 

barhuvad kvinna iförd en fotsid dräkt stående på vad som tycks vara ett klot som står på en 

                                                           
59 Ripa, 2010, s. 63. 
60 Ibid, s. 59. 
61 Ambjörnsson, 2010, s. 192. 
62 Ripa, 2010, s. 32. 
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liten kulle och tycks vara på väg i rullning neråt, något som stöds av att kvinnan med 

utsträckta armar tycks vara på väg att falla bakåt i sitt försök att hålla balansen. Giotto tycks 

inte följa någon tidigare etablerad mall här. 

Inte heller med Måttfullhet (Bild 6, s. 38) tycks han följa någon etablerad mall. Bilden 

föreställer en kvinna med ett fromt ansiktsuttryck iklädd en fotsid dräkt med kåpa. I sin 

vänstra hand håller hon ett svärd framför sig med spetsen neråt och med den högra handen så 

lindar hon vad som ser ut att vara ett smalt skärp runt bladet närmast hjaltet. Då temperantia 

(lat.) utöver måttfullhet även kan betyda återhållsamhet så ska det förmodligen symbolisera 

någon som inte har bråttom med att ta till vapen. 

Vrede (Bild 7, s. 39) föreställer en långhårig kvinna iförd en klänning som hon i sitt 

vredesmod slitit upp vid bröstet, men självklart inte tillräckligt för att barmen ska synas. Hon 

har en sammanbiten min och hennes högra öga blickar uppåt medan hennes vänstra är stängt 

eller saknas helt. Även hennes utsläppta, otäckta hår är ett tecken på ett upprört tillstånd. 

Även här tycks Giotto gå sin egen väg då vrede ofta brukar avbildas med vapen och eld.63 

Rättvisa (Bild 8. s. 40) föreställer en kvinna iförd klänning, mantel och slöja med en 

krona på huvudet, sittandes i en nisch. I vardera handen håller hon ett fat på vilka de står 

varsin liten bevingad figur som båda är vända och gestikulerar utåt. Vad de gestikulerar mot 

går inte att avgöra då fresken är skadad i dessa delar men överlag så ska det väl symbolisera 

att rättvisan ska behandla båda parter i ett mål lika, en variant på vågskålen som rättvisan som 

nämnts tidigare ofta brukar avbildas med. Nedanför rättvisan finns en scen med flera 

människor som utövar sitt vardagliga bestyr i frid och fröjd, tack vare att rättvisa råder. 

Orättvisa (Bild 9, s. 41) är komponerad på liknande sätt fast med vissa betydande 

skillnader. Orättvisan är en skäggig man iförd ämbetsdräkt och hatt som sitter med huvudet 

vänt åt höger, så att bara ena ögat syns, vilket är förenligt med traditionen att orättvisan endast 

ser med ett öga.64 I sin högra hand håller han ett spjut och med sin vänstra greppar han fästet 

på ett svärd han har fästat vid sidan. Nischen han sitter i är förfallen och små träd och buskar 

har börjat att växa upp framför honom, tydliga tecken på oordning. Scenen nedanför 

föreställer beväpnade soldater, en person som precis tycks ha mördats och vad som tycks vara 

en pågående våldtäkt: kaos möjliggjort av orättvisan. 

Tro (Bild 10, s. 42) föreställer en kvinna i fotsid dräkt och mantel och med en spetsig 

huvudbonad blickandes rakt framåt. I sin högra hand håller hon en stav med ett kors överst 

                                                           
63 Ripa, 2010, s. 43. 
64 Ibid, s. 41. 
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och i sin vänstra en delvis utrullad pergamentrulle. Uppe i högra och vänstra hörnet ser man 

överkroppen på två kvinnogestalter sticka ut och blicka ned på tron. Man kan möjligen skönja 

en antydan till vingar vilket i så fall gör dem till änglar. Korset representerar kristendom och 

pergamentrullen möjligen den heliga skriften. Nyckeln hon bär fäst vid sidan är en traditionell 

symbol för trohet som går tillbaka till antiken.65 

Otrohet (Bild 11, s. 43) har inte heller något traditionellt motiv. Bilden föreställer en 

kvinna iklädd en fotsid dräkt och hjälmliknande huvudbonad. Hon har en lätt tillbakalutad 

ställning och med sin vänstra hand greppar hon sin dräkt i sidan. I sin högra hand, som hon 

håller ut, håller hon en liten kvinnogestalt som i sin högra hand håller vad som ser ut som en 

blombukett och i sin vänstra håller hon änden av ett rep som i andra änden är fästad kring 

halsen på otroheten. Uppe i det högra hörnet ser man överkroppen av en äldre man som tycks 

läsa ur ett pergament. Den lilla kvinnan symboliserar förmodligen frestelse medan den 

skäggige mannen möjligen är Moses reciterandes det sjätte budordet: du skall inte begå 

äktenskapsbrott. 

Kärlek (bild 12, s. 44) föreställer en kvinna i en fotsid dräkt och med en blomsterkrans i 

håret som blickar strax uppåt åt vänster. I sin vänstra hand håller hon ett hjärta som hon ger åt 

vad som ser ut att vara Jesus, vars överkropp sticker ut uppe i det högra hörnet. I sin vänstra 

hand håller hon en skål full till bredden med jordbruksprodukter och vid fötterna har hon två 

säckar, med okänt innehåll, som precis som skålen förmodligen ska symbolisera överflöd. 

Hjärtat symboliserar kärlek till Gud (amor dei) och skålen kärlek till nästan (amor proximi).66 

Avund (Bild 13, s. 45) är en av de mer intressanta (och originella) av freskerna. Könet 

på figuren är svårt att avgöra då ansiktet är skadat, men hen är klädd i en fotsid dräkt, är vänd 

åt höger och står i vad som tycks vara en eld, som förmodligen ska symbolisera hur avunden 

tär på en. I sin vänstra hand håller hen hårt om en penningpung och hens högra arm sträcks ut 

som för att greppa något, d.v.s.: mycket vill ha mer. Hens huvud är hornbeprytt, det öra som 

syns är enormt, då avundsamma tenderar att lyssna på skvaller och annat illasinnat tal, och ur 

hens mun slingrar sig en orm ut, en symbol för allt det gift som avundsamma bär inom sig.67 

Hopp (Bild 14, s. 46) föreställer en bevingad kvinna med uppsatt hår och iklädd en 

lättare dräkt än de andra dygderna som är vänd upp mot högra hörnet. Svävandes ovan 

marken och med armarna utsträckta tycks hon vara på väg upp mot den krona som en 

                                                           
65 Ripa, 2010, s. 30. 
66 Jacobus, 2008, s. 186. 
67 Girardi, 1999, s. 74. 
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änglagestalt uppe i hörnet håller ut mot henne, en symbol för himmelriket, som ju finns delvis 

avbildat i Den yttersta domen (Bild 1, s. 33) snett ovanför. 

Slutligen har vi hoppets motsats Desperation (Bild 15, s. 47), som föreställer en kvinna 

i fotsid dräkt med utsläppt hår och rakt utsträckta armar som har hängt sig själv. Snett ovan 

hennes huvud till vänster syns en liten svart gestalt som förmodligen är en djävul eller demon 

(det är svårt att se exakt då fresken är skadad) som tycks vara nedkommen från helvetesdelen 

av Den yttersta domen (Bild 1, s. 33) för att hämta den hängde. 

Giottos sätt att avbilda dygderna och lasterna följer troget den etablerade medeltida 

traditionen att avbilda och kontrastera dygderna och lasterna sju och sju mot varandra och 

hans val av dygder följer traditionen etablerad av Thomas av Aquino. De attribut han ger dem 

följer också till stor del (i vissa fall redan i antiken) etablerade traditioner. Samtidigt visar han 

dock med sitt val av laster, och hur han valt att avbilda till exempel Avund, prov på att han är 

villig att frångå etablerade mönster och rent stilistiskt så ger hans sätt att avbilda lasterna och 

dygderna en föraning av centralperspektivet. 

Giotto var verksam i brytpunkten mellan medeltid och renässans i Italien och kan sägas 

ha stått med ett ben vardera i de två epokerna. Detta gör hans dygder och laster inte bara till 

ett bra exempel på den medeltida traditionen men också en sorts kulmination för den. 

 

Renässansen 

 

Dygderna under renässansen 

Synen på dygd kom delvis att förändras i renässansens Italien. Inte för de lägre och obildade 

klasserna, som vanligtvis gjorde som de blev tillsagda av kyrkan och de styrande, och inte så 

mycket för de övre klasserna heller, då människor med makt överlag tenderar att vara måna 

om att bevara status quo, men främst för den nya samhällsgrupp som kommit att uppstå i 

(främst norra) Italien under den sena medeltiden och tidiga renässansen: medel/borgarklassen. 

Dåtidens Italien skilde sig från resten av Europa i det att feodalismen inte var lika djupt rotad 

där. Detta var för att städerna, till främsta delen tack vare handelns och bankväsendets 

utveckling, kommit att få en viktigare roll. I södra Italien var både Neapel och Sicilien 

fortfarande kungadömen men i norra Italien så hade många städer kommit att utvecklas på ett 

liknande sätt som städerna i antika Grekland och städer som Florens, Venedig, Bologna och 
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Milano hade blivit mer eller mindre egna stater och, i de flesta fall, även republiker.68 Denna 

utveckling ledde bland annat till en markant ökning i läs- och skrivkunnighet hos folket och 

då böcker inte längre var förbehållna de övre klasserna och då allt fler verk, i Dantes anda, 

kommit att författas på eller översättas till vulgärspråk så uppstod nu en helt annan 

intellektuell miljö än som existerat under medeltiden.69 

Detta, tillsammans med den turbulens som kyrkan befann sig i mellan sent 1200–tal och 

tidigt 1400–tal, med den ”babyloniska fångenskapen” i Avignon och med påvar och motpåvar 

till höger och vänster, fick många människor att vända sig åt andra håll gällande dygd och 

moral.70  

Utvecklingen som skett i de italienska stadsstaterna hade ökat intresset för de antika 

filosoferna och författarna och många av dåtidens lärda, av vilka den viktigaste var Francesco 

Petrarca (1304–1374), allmänt ansedd som den förste humanisten, såg sin samtid som en 

återfödelse av antiken efter en lång tid av förfall, en ”rinascita”, d.v.s. en renässans.71 

De tidiga humanisterna var mer fokuserade på romarriket än antika Grekland och allra 

mest på Cicero (som Petrarca återupptäckt många skrifter av),72 något som också kom att 

påverka synen på dygd. Den romerska dygden som nu kom att återupplivas var inte lika 

förankrad i moral som dygden varit under medeltiden, eller ens under grekerna, utan hade 

som kärna manlighet, handlingskraft och effektivitet.73 Den mest kände författaren att 

behandla denna dygd under renässansen var Niccolò Machiavelli som använde sig av 

begreppet i alla sina stora verk, men främst i hans mest kända verk Fursten, där ordet dygd 

(virtù) förekommer 47 gånger på 90 sidor.74 Machiavellis pragmatiska och extremt amoraliska 

variant av dygd kom dock inte att utgöra någon norm under renässansen. Istället så existerade 

den romerska dygden och de sju himmelska dygderna sida vid sida och målet för många tycks 

ha varit att upprätta och värna om en slags karaktärens ädelhet.75 

En annan viktig faktor för dygdens utveckling under renässansen var återupptäckten och 

översättandet av många av Platons skrifter. Platon var känd under hela medeltiden och många 

av de tidiga kyrkofäderna (främst Augustinus) var influerade av honom via nyplatonismen,76 

                                                           
68 Ambjörnsson, 2010, s. 346–347. 
69 Ibid, s. 347–349. 
70 Seigel, 1974, s. 477–479. 
71 Ambjörnsson, 2010, s. 349–350.  
72 Ibid, s. 350. 
73 Seigel, 1974, s. 477. 
74 Niccolò Machiavelli. The Prince. Oxford University Press, Oxford, 2005. 
75 Ambjörnsson, 2010, s. 349. 
76 Frede, 2013, s. 75. 
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men den enda av hans dialoger som fanns tillgänglig på latin var Timaios, som behandlar 

världens skapelse och uppbyggnad.77 Detta kom att ändras på 1430-talet då en bysantinsk 

delegation anlände till Florens för att diskutera möjligheten att återförena den västra och den 

östra kyrkan (samt för att få hjälp mot turkarna). Denna delegation inkluderade bland andra 

den nyplatonske filosofen Gemistes Plethon (ca.1355–1452) och filosofen och patriarken 

Basileios Bessarion (1403–1472). Båda två var experter på Platon och de medförde också alla 

Platons bevarade skrifter.78  

Platons skrifter och Plethons nyplatonism, särskilt tanken att filosofi kan uttrycka 

religiösa sanningar, kom att göra ett starkt intryck på de florentinska humanisterna, som 

inledningsvis varit skeptiska mot filosofi. Den främste humanisten att ta till sig 

(ny)platonismen framträdde i mitten på 1400-talet: Marsilio Ficino (1433–1499). Ficino hade 

studerat till läkare men hoppade av studierna för att istället ägna sig åt filosofi. Sponsrad av 

Florens dåvarande (inofficiella) härskare Cosimo de Medici (1389–1464) lät han i ett lanthus i 

Careggi strax utanför Florens upprätta en inofficiell ”platonsk akademi” där intellektuella 

träffades för att diskutera filosofiska och religiösa frågor. De försökte också att syntetisera 

Platons filosofi med kristendomen, precis som Thomas av Aquino försökt med Aristoteles, 

men precis som Thomas så misslyckades de. Ficino översatte dock alla Platons skrifter till 

latin.79 Detta ledde till ett ökat intresse för Platon och bidrog även till att de fyra 

kardinaldygderna fick en viktigare roll än tidigare. 

 

Dygderna i renässansens bildkonst 

Bildkonsten kom att, precis som arkitektur, genomgå stora och omvälvande förändringar i 

renässansens Italien. En av de viktigaste förändringarna var uppfinnandet av 

centralperspektivet, vars tillkomst brukar attribueras till den florentinske arkitekten Filippo 

Brunelleschi (1377–1446). Denna teknik, som utgick från geometrins lagar, innebar att man 

nu på ett realistiskt sätt kunde avbilda avstånd i målningar och ge målningarna en känsla av 

djup, något man inte varit kapabel till under medeltiden.80 

En annan viktig teknisk innovation var oljemåleri. Under medeltiden och tidig renässans 

så hade man inom måleri främst använt sig av äggtempera (färgpigment oftast utblandat med 

                                                           
77 Ronny Ambjörnsson. Europas idéhistoria, antiken: människors undran. Natur och kultur, Stockholm, 1997, s. 

106. 
78 Ambörnsson, 2010, s. 356. 
79 Ibid, s. 356–357. 
80 Honour & Fleming, 2009, s.419–420.  
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äggula, men ibland med äggvita eller hela ägg), men i Flandern på tidigt 1400–tal så hade 

man börjat att experimentera med att blanda färgpigmenten med olja istället. Fördelen med att 

måla med olja är att färgen inte torkar lika snabbt, vilket ledde till att man kunde ta mer tid på 

sig vid målandet vilket ledde till mer precision och detaljrikedom. Metoden kom snabbt att 

sprida sig till Italien.81 

Ytterligare en viktig faktor var, som nämndes i föregående avsnitt, städernas utveckling 

och framväxten av en mäktigare och mer välbärgad borgarklass, vilket ledde till en expansion 

av konstmarknaden. Nu var det inte bara kyrkan och furstar som beställde konst och agerade 

mecenater åt konstnärer utan även rika köpmän.82 

De vanligaste motiven under renässansen förblev övervägande religiösa, även om 

porträttmåleri kom att bli väldigt populärt under 1400–talet, också det en trend som tycks ha 

importerats från Flandern.83 Med periodens ökade intresse i det antika så ökade även 

mytologiska motiv i popularitet, men även dessa hade ofta någon form av religiös eller 

moralisk anknytning.84  

Trots ovanstående utvecklingar och trots den till synes lavinartade ökningen av 

konstnärer så tycks dygd ha kommit att avbildas mer sällan, och på annat vis än under 

medeltiden. Visst, vissa av de medeltida traditionerna levde kvar ett tag. Att kontrastera 

dygderna och lasterna sju mot sju användes till exempel av Ambrogio Lorenzetti (ca. 1290–

1348) i hans freskserie Allegorier över gott och ont styre i Palazzo Pubblico i Siena 1339, där 

Lorenzetti, precis som Giotto, använder sig av de sju himmelska dygderna kontrasterade mot 

laster som han själv valt ut och som alla relaterar till tyranni.85 En faktor som gör att 

Lorenzetti skiljer sig från den medeltida traditionen dock är att han använder sig av dygderna 

och lasterna i ett uppenbart politiskt syfte.86 Även den psykomachiska traditionen att låta 

dygder och laster strida mot varandra levde kvar ett tag och användes ännu så pass sent som 

1502 av Andrea Mantegna (1431–1506) i dennes oljemålning Dygdernas triumf, där den 

romerska gudinnan för vishet, Minerva, med dygdernas hjälp jagar bort diverse laster från en 

trädgård. Hos Mantegna återfinner man emellertid endast kardinaldygderna: rättvisa, mod och 

måttfullhet med Minerva som representant för visheten.87  

                                                           
81 Honour & Fleming, 2009, s. 424. 
82 Campbell & Cole, 2012, s. 19–24. 
83 Honour & Fleming, 2009, s. 428–429. 
84 Ibid, s. 443. 
85 Tucker, 2015, s. 158–161. 
86 Skinner, 2002, s. 39–40. 
87 Tucker, 2015, s. 186–187. 
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De medeltida traditionerna att avbilda dygd var stadda i förändring. Dels då det gradvis 

tycks ha blivit allt vanligare att helt och hållet utelämna lasterna och att bara fokusera på 

dygderna, dels då allt mer fokus gradvis lades på kardinaldygderna istället för alla de sju 

himmelska dygderna. Ett bra exempel på det förra är de sju dygderna som gjordes åt La 

Mercanzia (köpmännens skrå) i Florens 1470 (numera på Uffizierna) av Piero del Pollaiuolo 

(1443–1496) och Sandro Botticelli (1445–1510). Dessa föreställer de sju himmelska dygderna 

i kvinnlig gestalt alla sittandes på varsin tron med sina traditionella attribut.88 Ett bra exempel 

på det senare är Rafaels (1483–1520) fresker i Stanza della Segnatura i Vatikanpalatset i Rom. 

 

Rafael  

Raffaello Sanzio föddes antingen 28 mars eller 6 april 1483 i Urbino i regionen Marche i 

centrala Italien.89 Hans far Giovanni var poet och målare verksam vid hertighovet i Urbino 

och Rafael började tidigt utbildas inom målaryrket. Efter moderns död 1491 och faderns död 

1494 togs Rafael om hand av sin farbror Bartolomeo och så småningom, cirka 1500, ska han 

ha blivit elev/assistent till Pietro Perugino (ca. 1446–1523), en av dåtidens främsta mästare 

när det gällde att måla i olja, som kom att ha ett stort inflytande på Rafaels tidiga stil.90 Under 

de första åren på 1500–talet ska Rafael ha rest omkring mycket men mellan 1504–1508 var 

han verksam i Florens där han bland annat studerade verk av Masaccio, Leonardo och 

Michelangelo, där särskilt de två senare ska ha inspirerat honom att utveckla sitt eget måleri.91 

Rafael tycks väldigt snabbt ha gjort ett namn för sig själv och när påve Julius II (1443–1513) 

1507 bestämde sig för att låta dekorera sin privatvåning i Vatikanpalatset för att bräcka sin 

hatade föregångare Alexanders VI (1431–1503) våning, så ska arkitekten Donato Bramante 

(1444–1514), även han från Urbino, ha rekommenderat Rafael. Rafael anlände till Rom 1508, 

där han skulle komma att spendera resten av sin karriär, innan hans alltför tidiga död den 6 

april 1520, med att arbeta för påvarna Julius II och Leo X.92 Hans första uppgift blev att 

dekorera rummet Stanza della Segnatura. 

 

 

                                                           
88 Galleria degli Uffizi https://www.uffizi.it/en/artworks/search?query%5Bmatching_text%5D=Justice (hämtad 

2019-05-10) 
89 Roger Jones & Nicholas Penny. Raphael. Yale U.P., New Haven, 1983, s. 3. 
90 Ibid, s. 4–5. 
91 Ibid, s. 21. 
92 Ibid, s. 49. 

https://www.uffizi.it/en/artworks/search?query%5Bmatching_text%5D=Justice


21 

 

Stanza della Segnatura 

Rummet, som är uppkallat efter Segnaturan, den högsta kyrkliga tribunalen, som skulle 

komma att hålla sina möten där, var det första av fyra rum (stanza) i påvens våning som 

Rafael dekorerade.93 Det brukar också ses som inledningen på högrenässansen i Italien.94 

Julius II var inte bara en framstående konstmecenat utan han var också en väldigt 

högmodig man (på ena sida av medaljen som präglades till minne av hans kröning står det: 

”IULIUS. CAESAR. PONT. II”) som inspirerad av tidens anda ville återupprätta Roms 

storhet till den position staden haft under de tidiga kejsarna.95 Detta ledde till omfattande 

ombyggnationer i Rom (där rivandet av den gamla Peterskyrkan är det mest kända exemplet) 

och bör med all sannolikhet ha kraftigt påverkat valet av motiv i Stanza della Segnatura. 

Det första Rafael tog sig an i rummet var taket (Bild 16, s. 48), som var designat av 

Bramante.96 Det mest utmärkande i taket är fyra stora tondi som är placerade i varsitt 

väderstreck runt en central oktogon som innehåller påvedömets vapensköld. Dessa tondi 

innehåller kvinnliga personifikationer av vardera Poesi (norr), Filosofi (öst), Teologi (väst) 

och Rättvisa (syd) och korrelerar också med väggfreskerna på respektive sida.97 

Teologins fresk, som var den första Rafael målade, och som allmänt brukar kallas 

Disputà, har den heliga treenigheten i centrum och inkluderar flertalet av kyrkans viktiga 

personer genom historien bl.a kyrkofäderna och Thomas av Aquino.98  

Filosofins fresk, förmodligen Rafaels mest kända målning, Skolan i Aten, föreställer 

Platons akademi i Aten och har Platon och Aristoteles i centrum, med många andra klassiska 

filosofer runt omkring och inkluderar även de Fria Konsterna.99 

Poesins fresk, Parnassen, som är mindre än de två tidigare freskerna då den är målad 

runt ett fönster, föreställer Apollon sittandes på en kulle, spelandes på ett fiolliknande 

instrument och omgärdad av muserna och berömda historiska skalder som Homeros, Sapfo, 

Dante och Petrarca.100 

Den sista väggen, Rättvisans vägg har ett ännu större och asymmetriskt placerat fönster 

att tampas med än Parnassen vilket lett till att den består av tre separata fresker. På den 

                                                           
93 Honour & Fleming, 2009, s. 471. 
94 Musei Vaticani. http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/stanze-di-

raffaello/stanza-della-segnatura/stanza-della-segnatura.html (hämtad 2019-05-13). 
95 Cocke, 2004, s. 60. 
96 Ibid, s. 63. 
97 Ibid, s. 64–66. 
98 Ibid, s. 66–68. 
99 Ibid, s. 67 & 70. 
100 Ibid, s. 71–73. 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/stanza-della-segnatura/stanza-della-segnatura.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/stanza-della-segnatura/stanza-della-segnatura.html
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vänstra sidan om fönstret, den som vetter mot filosofins fresk, ser man kejsare Justinianus 

(482–565) överlämna sin omarbetning av den romerska lagen, d.v.s. civil lag, till Tribonianus 

(ca. 500–547). På den andra sidan, som vetter mot teologins fresk, ser man påve Gregorius IX 

(ca. 1150–1241), som här är avbildad med Julius II utseende, överlämna sin omarbetning av 

den kanoniska lagen till sankt Raymond av Penyafort (ca. 1175–1275).101 Slutligen, i en lunett 

ovanför fönstret är dygderna placerade (Bild 17, s. 49). 

 

De himmelska dygderna 

I lunetten ser man tre kvinnor sittandes på ett murkrön mot en bakgrund av en lätt molnig 

himmel, omgärdade av fem putti. Dessa tre kvinnor representerar kardinaldygderna vishet, 

mod och måttfullhet, medan tre av fem putti representerar de teologiska dygderna. Resterande 

två putti är förmodligen endast med för kompositionens skull.   

Kvinnan till vänster, vars underkropp till större delen täcks av ett rosa klädesplagg, 

möjligen en mantel, är iförd en rustning och hjälm i romersk stil. Med sin vänstra hand så 

klappar hon ett lejon vars huvud sticker fram ovanför hennes högra knä och med sin högra 

hand håller hon i en gren från en ek som sträcker sig upp och förbi hennes huvud. Kvinnan 

har huvudet vänt åt sin vänstra sida där en bevingad putto försöker att nå upp att plocka 

ekollon från grenen. Kvinnan i fråga symboliserar mod. Som traditionen bjuder så är hon 

iklädd rustning och även lejonet är en klassisk symbol för mod och styrka. En klassisk symbol 

för styrka är även eken102 men i det här fallet har det ytterligare en betydelse då Julius II 

tillhörde släkten della Rovere vars namn betyder bergek.103 

Putton som sträcker sig efter ekollon representerar kärlek.104 Det kan verka konstigt för 

en modern betraktare men med dygden kärlek (caritas) menas som sagt den kristna kärleken 

som Paulus nämner i Första Korinterbrevet och som inkluderar att dela med sig till nästan,105 

vilket väl förmodligen är puttons syfte med ekollonen. 

Kvinnan i mitten sitter upphöjd på en tinne eller piedestal. Den nedre, turkosa, delen av 

hennes klädsel täcker större delen av hennes underkropp ned till fötterna, på vilka hon bär 

sandaler. Den övre delen av klädseln har orangea korta, eller uppdragna ärmar och delen som 

täcker torson är vit med vad som ser ut att vara ett skrikande ansikte med vingliknande öron 

                                                           
101 Jones & Penny, 1983, s. 52. 
102 Ripa, 2010, s. 32. 
103 Cocke, 2004, s. 76. 
104 George L. Hersey. High Renaissance Art in St. Peter's and the Vatican: An Interpretive Guide. University of 

Chicago Press, Chicago, 1993, s. 140–141. 
105 Första Korinterbrevet, 13. 
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på bröstet. Det intressantaste är huvudet som har två ansikten. Det vänstra är ett kvinnoansikte 

med uppsatt hår och en turkos sjal som tittar i en spegel som hon (med stöd från en putto) 

håller i sin högra hand, medan det högra ansiktet föreställer en skäggig gammal man. Denna 

kvinna är visheten som traditionellt brukar rankas högre än de andra dygderna. Spegeln 

symboliserar självkännedom medan det gamla bakåtblickande gubbansiktet representerar 

erfarenhet och kunskap om det förflutna.106 Det skrikande ansiktet är en gorgon, en gestalt 

från grekisk mytologi som ansågs kunna skydda mot ondska och ond magi.107 

Putton till höger om visheten som håller upp vad som ser ut att vara ett horn fyllt med 

olja som man sedan tänt på är hoppet och elden är en symbol för det.108 

Den tredje kvinnan är iklädd en rosa dräkt med vita ärmar. Hon har uppsatt hår och runt 

sitt huvud har hon virat ett orange tygstycke nästan som en turban och också virat det ett varv 

under hakan för att hålla det på plats. Hon blickar snett nedåt åt sitt vänstra håll medan hennes 

upphöjda armar pekar åt höger. I händerna på dessa så håller hon i någon form av tygel. Detta 

är måttfullheten, som är sparsamt klädd och tyglarna är till för att tygla drifterna. 

Den bevingade putton längst till höger sitter med kroppen vänd mot mitten men blickar 

precis som måttfullheten snett ned åt sitt vänstra håll. Sin högra arm håller den sträckt uppåt 

och pekar också uppåt med ett utsträckt finger (förmodligen inte långfingret). Detta 

symboliserar tro.109 

Sist, men definitivt inte minst, är den stora tondon i taket med rättvisan (Bild 18, s. 50). 

Hon sitter tronande på ett moln mot en bakgrund av guldmosaik. Hon är iklädd en lila dräkt 

och har en grön mantel över knäna. Hon har kort blont hår och på sitt huvud bär hon ett svart 

diadem eller krona, möjligen av järn, som också tycks ha ett tygstycke fäst vid sig som täcker 

hennes bakhuvud. I sin vänstra hand håller hon en vågskål och i sin höjda högra hand håller 

hon ett svärd, två traditionella attribut för rättvisan. På sina sidor har hon två putti vardera 

som håller upp stenplattor med inskriptioner från Justinianus romerska lag.110 

Exakt hur mycket av Stanza della Segnatura som var Rafaels egna innovationer och hur 

mycket som redan hade gjorts innan han tog över arbetet är svårt att avgöra. Enligt Vasari ska 

Rafael åtminstone delvis utgått från il Sodomas (1477–1549) påbörjade arrangemang.111 Det 

är också svårt att veta hur stor roll beställaren Julius II spelade gällande val av motiv 

                                                           
106 Ripa, 2010, s. 67. 
107 Marjorie B. Garber & Nancy J. Vickers (red.). The Medusa reader. Routledge, New York, 2000, s. 2. 
108 Hersey, 1993, s. 140–141. 
109 Ibid. 
110 Cocke, 2004, s. 66. 
111 Vasari, 1998, s. 314. 
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(krigarpåven, som han kallades, spenderade tiden Rafael ägnade åt att måla rummet med att 

kriga i norra Italien).112 Väldigt klart och tydligt är dock det inflytande återupplivandet av 

grekisk och romersk kultur och tradition har haft på rummet, något som syns extra tydligt på 

Rättvisans vägg. Dels med fresken av Justinianus och hans uppdaterade romerska lag men 

också med att kardinaldygderna intar en större roll än de teologiska dygderna. Slutligen också 

att rättvisan, som den relativt nyligen återupptäckte Platon (som ju också har en central roll i 

Skolan i Aten) i sitt huvudverk Staten nämner som den viktigaste dygden, intar en så viktig 

och imposant roll här, tronandes över de andra dygderna (Bild 19, s. 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 Jones & Penny, 1983, s. 50. 
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Slutdiskussion 

 

Gällande användningsområde så tycks dygderna (och lasterna) både under medeltid och 

renässans ha fyllt samma funktion inom bildkonsten som de fyllde inom litteraturen (i både 

historieskrivning och poesi) och i kyrkans predikningar: att förse läsare och lyssnare med 

moraliska exempel att ta efter eller förkasta. Denna kontinuitet till trots så kan man ändå klart 

och tydligt se hur avbildandet av dygderna gradvis utvecklats och anpassats i takt med 

samtida idéströmningar och förändringar.  

Den överlägset mest påtagliga skillnaden mellan medeltidens och renässansens sätt att 

avbilda dygd är lasterna. Ända sedan Prudentius Psychomachia så tycks det dominerande 

motivet gällande dygderna under medeltiden ha varit att just kontrastera dem med lasterna. 

Exakt varför detta motiv blev så populärt är svårt att säga, men att kyrkan var den överlägset 

största beställaren av konst har naturligtvis spelat en viktig roll. En av de främsta orsakerna 

till den makt kyrkan utövade under medeltiden var hotet om helvetet och att då använda sig av 

dygdernas kamp mot lasterna var ett effektivt sätt att påminna om att det endast var via 

kyrkan och Gud som man kunde vara dygdig och därmed nå himmelriket. Det var helt enkelt 

ett smidigt sätt att på underhållande vis illustrera för de okunniga massorna vikten av att 

motstå frestelser och att avhålla sig från att synda. En annan viktig faktor är vanans makt. När 

en tradition väl etablerat sig i en gigantisk institution som den katolska kyrkan är den svår att 

rucka på. If it ain’t broke, don’t fix it! 

Under renässansen var kyrkans makt inte riktigt lika stor i Italien, till stor del tack vare 

de många kriser kyrkan genomgått och de många stridigheter som mer eller mindre 

kontinuerligt ägt rum där. Städernas utveckling i Italien, med borgarklassens uppgång och den 

ökade läskunnigheten, gjorde att fler människor själva kunde ta till sig nya tankar och idéer. 

Återupplivandet av antika idéer och traditioner ledde till att kyrkans ”moraliska monopol” 

urholkades vilket i sin tur gradvis ledde till en ökad betoning av de klassiska 

kardinaldygderna, på bekostnad av de teologiska, och att dygd och moral snarare kom att 

handla om att bejaka och odla det goda och ädla inom sig snarare än att bekämpa det onda, 

vilket bidrog till att lasterna avtog i vikt och styrka.  

Överlag så avbildades dock inte dygderna lika mycket under renässansen som under 

medeltiden. Den ena anledningen är samma som nämnts ovan, men ytterligare en orsak är den 

enorma utveckling som konsten genomgick i Italien under renässansen. Innovationer som 

centralperspektiv och oljemålning revolutionerade sättet att måla. Återupplivandet av antika 
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filosofer och författare och deras skrifter gav upphov till nya idéer och motiv och den nyrika 

borgarklassen gjorde också att konstmarknaden snabbt expanderade, och i tidens anda var det 

tydligen ingen jättestor efterfrågan på bilder av dygderna. Det blev omodernt helt enkelt. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att få en bättre uppfattning om hur dygd förekom och användes 

inom bildkonsten i Italien under medeltiden och renässansen, hur epokerna skilde sig åt 

gentemot varandra och i så fall varför, samt huruvida sättet att avbilda dygd avspeglar de 

tidsperioder som konstverken tillkommit i. 

För att uppnå detta har jag först studerat dygdernas historia och utveckling från antiken 

fram till högrenässansen för att få en bättre förståelse för dygdernas roll i samhället under 

medeltid och renässans. 

Jag har sedan närstuderat och analyserat verk av en framstående konstnär från vardera 

epoken som jag ansett vara representativa för epokerna i fråga, Giotto från medeltiden och 

Rafael från renässansen, för att se hur deras sätt att avbilda dygd förhåller sig till synen på 

dygd i deras samtid samt hur de skiljer sig åt sinsemellan. 

Jag har kommit fram till det vanligaste sättet att avbilda dygd under medeltiden var att 

kontrastera dygderna mot lasterna, oftast sju mot sju, ett motiv som stammar från 400-talet 

och den romerske författaren Prudentius verk Psychomachia, och att motivet förblev populärt 

ända fram till tidigt 1300-tal där det ännu användes av Giotto. Anledningen till att motivet var 

så populärt var främst på grund av den stora makt kyrkan hade i dåtidens samhälle och den 

dominanta roll kyrkan spelade inom den medeltida konsten. 

Jag har även kommit fram till att avbildandet av dygd inte var lika populärt under 

renässansen och utöver det skilde sig från medeltiden på främst två punkter. För det första att 

lasterna sällan inkluderades under renässansen och för det andra att mer fokus lades på de fyra 

kardinaldygderna, något som märks tydligt i Rafaels fresker. Främsta skälet till dessa 

förändringar var renässansens återupplivande av antika idéer och värderingar, vilket ledde till 

att kyrkans intellektuella och moraliska inflytande minskade, samtidigt som städernas och 

borgarklassens välstånd och makt ökade, vilket ledde både till ett skifte i synen på dygd samt 

en expanderad konstmarknad, där dygd inte längre tycks ha varit på modet. 
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