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Abstract 

The Power to Decide Human Fate. Goddess Fortune in Pictures and in Texts from the 

Renaissance.  

 

The capricious roman goddess Fortune is known for her strong power to influence or even 

decide the destiny of humans. In ancient Rome she was considered to be a good goddess, who 

brought the gifts of destiny and who also was seen as a possible ally. During the Middle Ages 

this position changed. Fortune was given two sides, a good and friendly one and a cruel 

impenetrable side. She was seen as one of God´s ministers and became an expression of 

divine providence. 

 

My purpose with this essay is to analyse three artworks of Fortune by Giovanni Bellini, 

Albrecht Dürer and Master MZ, but also some texts by the renaissance humanist Niccolò 

Machiavelli. When examining this representation I will try to determine the iconography of 

Fortune and see how or if the interpretations of her differs.  

 

The study has shown that the different representations of Fortune differ from one another of 

the artworks. However, there is one major resemblance that presents itself in each and every 

one of the artworks as well as in Machiavelli’s texts, the fact that Fortune is considered to be 

capricious. This attribute is frequent. In the works of art Fortune is depicted along with some 

kind of circular object like a ball or a sphere, a clear indication of instability. In Machiavelli’s 

texts Fortune is often, metaphorically or directly expressed, as capricious and unpredictable. 

According to Machiavelli, humans therefore have to be prepared, hold capability or virtù, to 

be able to resist her rapid changes. Like the humanist Machiavelli was it is likely that he 

represents the ancient view of Fortuna, although some medieval element cannot be omitted. 

Furthermore, in all of the selected works of art together, one can see elements of both an 

antique view of Fortuna as well as a medieval. Although the Renaissance was strongly 

influenced by ancient ideas and ways of life, it becomes clear that also some medieval 

features survived into the mindset of the Renaissance.         
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I. INLEDNING  

 

”Jag anser dock att det är bättre att vara impulsiv än försiktig, för ödet är en kvinna och vill 

man bemästra henne, måste man slå och tvinga sig på henne.”
1
 

 

Citatet är hämtat från den florentinske statsmannen och renässanshumanisten Niccolò 

Machiavellis omtvistade verk Fursten eller Il Principe som skrevs 1513. I renässansens 

moralfilosofi utgör dygden en grundläggande egenskap som varje människa bär inom sig och 

som hon bör sträva efter att förverkliga. I den medeltida och renässansiska konsten framställs 

dygden eller dygderna ofta personifierade i kvinnlig gestalt. Till de viktigaste av dygderna 

räknas de så kallade kardinaldygderna, rättrådighet, måttfullhet, vishet och mod. Dygden 

kunde utvecklas dels genom lärda studier men också genom inre kontemplation (vita 

contemplativa), och dels i en aktiv kamp (vita activa) mot livets oförutsägbarhet. Genom 

ödesgudinnan Fortuna, den romerska gudinna som lyckats behålla sin kraft genom hela den 

kristna medeltiden, förkroppsligades de krafter som låg utanför människan. Den nyckfulla 

gudinnan Fortuna kom under renässansen att bli föremål för otaliga skrifter, däribland 

återfinns hon i flera av just Machiavellis texter. Hon lämnade också, med attribut så som en 

boll eller ett hjul, ett ymnighetshorn och vackra lockar, ett avtryck i renässansens konst.  

 

Med detta sagt blir avsikten med min studie att undersöka Fortuna i bild och text från 

renässansen, för att utreda hur och med vilka attribut hon vanligen framställs med, men också 

för att se hur väl hon överensstämmer mellan de utvalda konstverken och i jämförelse med 

några av Machiavellis skrifter.  

 

Syfte och frågeställningar 

Gudinnan Fortunas förekomst i renässansens litteratur är relativt omfattande och hon 

omnämns och diskuteras i flera renässansförfattares texter, ofta som en naturlig del av 

världen. Framför allt förekommer hon frekvent i Niccolò Machiavellis skrifter, vilket gör 

dessa till en tacksam utgångspunkt för studier om Fortunas avbild i text. Däremot har det 

forskats förvånansvärt lite kring Fortunas betydelse i konsten från samma period, något som 

gör hennes framställningar högst intressanta att undersöka.  

 

                                                 
1
 Machiavelli N, 2008, Fursten, sid. 160 
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I min studie kommer Machiavelli att få representera Fortuna i litteraturen. Eftersom hon 

förekommer i flera verk från renässansen faller det sig naturligt att det även går att finna spår 

av henne i konsten från samma tid. Till min studie har jag lyckats finna tre konstverk där 

Fortuna kan tänkas vara avbildad. De konstnärer som kommer uttrycka bilden av Fortuna i 

min studie är Giovanni Bellini, Albrecht Dürer och Master MZ. Med detta sagt blir syftet för 

min studie först och främst att analysera de utvalda konstverken av Fortuna och se vad dessa 

visar för bild av henne. Min andra avsikt blir sedan att studera Fortunas personifiering hos 

Machiavelli. Detta för att slutligen jämföra bilden av henne i den utvalda konsten i 

förhållande till den valda litteraturen.  

 

Mina forskningsfrågor preciseras därmed som följer: Kan man tala om en specifik ikonografi 

för Fortuna och hur överensstämmer denna med de för min studie utvalda konstverken? På 

vilket sätt beskriver Niccolò Machiavelli Fortuna? Hur överensstämmer den Fortuna som 

avbildas i de utvalda konstverken med den Fortuna som framställs av Machiavelli? 

 

Avgränsningar 

För att kunna ge en så grundlig och genomstuderad bild som möjligt att Fortunas avbildning i 

konsten från renässansen, med den tidsbegränsning och det omfång som ges för en C-uppsats 

i renässansstudier, har mina avgränsningar blivit som följer. När det kommer till konstverk 

där Fortuna framställs personifierad som kvinna har jag valt ut tre stycken: Giovanni Bellinis 

målning från ca 1490, Albrecht Dürers gravyr från omkring 1502 och Master MZs teckning 

från ca 1505.
2
  

 

Geografiskt preciseras studien således till Italien och till Tyskland. Valet att använda mig av 

konstverk både från Italien och från Tyskland är för att visa på Fortunas spridning, men också 

för att de utvalda konstverken ger en god och varierad bild av denna romerska gudinna.  

 

Avgränsningen i tid kan preciseras till slutet av 1400-talet och början av 1500-talet, då de 

utvalda konstverken framställdes. Det kan också tilläggas att då konstverken dateras till andra 

hälften av renässansen finner jag det mest lämpligt att också använda mig av en författare 

verksam under 1400- och 1500-talet, således Machiavelli.  

                                                 
2
 För fullständig information om de utvalda verken se bildförteckningen i slutet av uppsatsen.  
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Material 

De verk i form av bild och text som kommer att utgöra huvudmaterialet för min studie har jag 

valt att presentera nedan. Under rubriken ”Tidigare forskning och övriga källor” kommer 

sedan tidigare utförda studier kring ämnet att diskuteras. Jag finner det också naturligt att även 

inkludera annan litteratur av vikt för min studie under detta kapitel, då flera av dessa ansluter 

sig väl till benämningen tidigare forskning.  

 

Under nedanstående rubrik kommer jag först att ge en kortare presentation av de konstnärer 

och den författare som valts ut för min studie. De konstverk som valts ut kommer att 

presenteras men inte diskuteras ytterligare, eftersom det faller sig mer naturligt att utföra detta 

i analysdelen. När det kommer till Machiavellis texter har jag dock valt att redan nu diskutera 

dessa. Detta val för att jag direkt i analysdelen skall kunna visa på hans Fortuna utan att 

behöva gå igenom de utvalda verken i sin helhet, de behandlar nämligen inte enbart Fortuna 

utan i huvudsak andra ämnen. Fortuna i Machiavellis skrifter är snarare en naturlig del som 

frekvent skymtar mellan textraderna.  

 

Tre konstverk 

Studiens tonvikt ligger som ovannämnt i en analys av tre utvalda konstverk tillverkade under 

den period som kommit att kallas för renässansen. De utvalda konstverk som i min studie 

kommer att få representera fru Fortuna är en målning av Giovanni Bellini, en gravyr av 

Albrecht Dürer samt en teckning av Master MZ.  

 

Giovanni Bellini föddes omkring 1430. Han var målare och tecknare, yrken som redan under 

hans tidiga år uppmuntrats i hög grad av hans familj. Hans far var Jacopo Bellini, också han 

målare. Både för sin samtid och för eftervärlden har han kommit att bli en av de ledande 

mästarna inom flera konstgenrer i 1400-talets Venedig. Han ses också en centralgestalt inom 

den venetianska konstskolan. Under senare delen av Bellinis liv adderades också mytologiska 

målningar såväl som sekulära allegorier till hans repertoar. Bellini är känd bland annat för sitt 

sätt att använda sig av flera konstnärliga traditioner i sitt måleri, såväl venetianska inflytanden 

som influenser utifrån. För Bellini typiska motiv kan ses i porträtt av jungfrun och barnet och 

den lidande Kristus. I hans tidiga fas som konstnär kan man se hur konstnären Andrea 

Mantegna inspirerat honom i hög grad. Detta kan bland annat ses i hans målning av 

Getsemanes trädgård från ca 1465, vilken kan jämföras med Mantegnas målningen från 
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omkring 1458-60.
3
 Under 1480-talet kan man sedan se hur Bellinis stil blir mer målerisk till 

sin karaktär. Sedan under 1500-talet utvecklade han tillsammans med sina elever Giorgione 

och Tizian tekniken att bygga upp ljusa partier på mörk fond på duk.
4
 Mot slutet av sin karriär 

blir han också än mer skicklig på landskapsmålningar. Det sägs att han blev så skicklig på att 

skildra bland annat ljuset utomhus att betraktaren kunde, genom att enbart blicka över 

målningen, tala om vilken årstid och nästan också vilken timme under dagen det handlade om. 

Bellini kom sedan att avsluta sina dagar i Venedig 1516.
5
 Några av alla de fantastiska 

konstverk som Bellini skapat har nämnts ovan. Det är dock ingen utav dessa som kommer 

ligga till grund för min studie utan istället är det en utav hans fyra sekulära paneler, vilka idag 

återfinns i Gallerie dellʹAccademia i Venedig, som kommer utsättas för en närmare 

granskning. Då min studie syftar till att studera Fortunas avbildning i konsten från 

renässansen ter det sig naturlig att det är hans bild föreställande Fortuna i en liten båt hållande 

en sfär som blir av intresse för mig. Målningen har fått namnet Fyra allegorier: Fortuna 

(eller Melankoli).  

 

Albrecht Dürer var en tysk målare, grafiker och konstteoretiker som föddes den 21 maj 1471 

och dog sedan den 6 april 1528. Av flera anses han vara en utav de främsta tyska 

renässanskonstnärerna. Som grafiker utformade han flera träsnitt, vilka uttryckte högt 

raffinerade bildidéer. När det kommer till Dürers konstteoretiska insatser så innefattas dessa 

främst av hans sätt att förena teori från den italienska renässansen med tysk och nederländsk 

konst, vilka hade sina rötter i de senmedeltida traditionerna. Ett av hans kanske mest 

intressanta självporträtt målade han 1493, genom detta porträtt menar vissa forskare att man 

kan se Dürers övertygelsen om att hans egen bana styrs av försynen.
6
 Intressant för min studie 

är att Dürer 1496 tecknade en vacker bild av Fortuna som förmodas ligga till grund för den 

gravyr som jag avser att analysera i min studie.
7
 En annan intressant målning utförde han 

1506 åt tyska köpmän i Venedig. Målningen föreställer madonnan, barnet och änglar; denna 

är influerad av både den tyska traditionen såväl som den samtida venetianska konsten och där 

                                                 
3
 Se länkar till Bellinis respektive Mantegnas målningar: http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/giovanni-

bellini-the-agony-in-the-garden samt http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/andrea-mantegna-the-agony-

in-the-garden  
4
 Se exempelvis Gudarnas måltid från ca 1514-1529: http://www.nga.gov/fcgi-

bin/timage_f?object=1138&image=2050&c=  
5
 www.oxfordartonline.com, uppslagsord: Giovanni Bellini, www.ne.se, uppslagsord: Giovanni Bellini samt 

www.wga.hu, sökord: Bellini, Giovanni. 
6
 Se länk för Dürers självporträtt på Louvren i Paris: http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/self-portrait-or-

portrait-artist-holding-thistle  
7
 Zuffi S, Dürer. Master draughtsman of the Renaissance – his life in paintings, 1999, sid. 23.  

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/giovanni-bellini-the-agony-in-the-garden
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/giovanni-bellini-the-agony-in-the-garden
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/andrea-mantegna-the-agony-in-the-garden
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/andrea-mantegna-the-agony-in-the-garden
http://www.nga.gov/fcgi-bin/timage_f?object=1138&image=2050&c
http://www.nga.gov/fcgi-bin/timage_f?object=1138&image=2050&c
http://www.oxfordartonline.com/
http://www.ne.se/
http://www.wga.hu/
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/self-portrait-or-portrait-artist-holding-thistle
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/self-portrait-or-portrait-artist-holding-thistle
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Giovanni Bellini kan ses som en sann inspirationskälla. Dürer är också välkänd för sin 

skicklighet i att måla realistiskt, något som bland annat kan ses tydligt i hans självporträtt. 

Dürers konstnärsstil kom att pendla mellan gotisk och renässansisk fram till omkring 1500.
8
 

Det konstverk av Dürer som valts ut till min studie är hans berömda gravyr Nemesis eller 

Fortuna från ca 1502. Gravyren har studerats av flera forskare, bland annat gällande den 

avbildade figurens identitet. Det faktum att gravyren har fått namnet Das grosse Glück på 

tyska samt att Dürer själv i sina resedagböcker benämner gravyren som Nemesis är några av 

orsakerna till att den bevingade kvinnans identitet har förbryllat. En annan anledning till 

”identitetsförvirringen” är att Nemesis (hämndens och vedergällningens gudinna) under 

renässansen associerades med Fortuna. Hursomhelst kan man i alla fall se drag från de båda 

gudinnorna i samma gravyr, om detta är från Dürers sida ett medvetet val eller inte är svårare 

att avgöra. David M. Greene visar också i artiklen ”The Identity of the Emblematic Nemisis” 

hur etsningen också givits ytterligare en identitet. Den italienske konstnären och författaren 

Giorgio Vasari beskrev nämligen gravyren under benämningen Temperanza.
9
 Kanske är det 

Måttligheten (på engelska Temperance), en utav de fyra kardinaldygderna, som Vasari 

åsyftar. Detta skulle i så fall vara förståeligt då hon ofta avbildades med betsel eller tyglar, 

attribut som också Dürer givit sin kvinnliga gestalt. Att döma av de attribut och den scen i 

vilken Dürers kvinnofigur placerats finner jag det dock inte osannolikt att det faktiskt är 

Fortuna som avbildats. Då identiteten på Dürers etsning, mig veterligen, ännu inte är helt 

fastslagen kommer jag i min uppsats att hänvisa till den under namnet Fortuna. Vare sig det är 

Nemesis, Fortuna eller en blandning av de båda som Dürer avbildat, är hans målning ytterst 

intressant i en studie kring Fortunas ikonografi. Att figurens identitet är omtvistad ger 

egentligen bara verket ytterligare en dimension och en ingång till vidare undersökningar av 

konstverket.   

 

Master MZ var en tysk gravör, och totalt återfinns tjugotvå gravyrer undertecknade med 

initialerna MZ varav sex är daterade till årtalen 1500, 1501 och 1503. Flera av hans verk har 

bakgrunder föreställande landskap. Master MZs identitet är omdiskuterad, ett förslag är dock 

att guldsmeden Matthäus Zasinger verksam under 1498-1555 kan härledas till honom.
10

 Inför 

nedanstående studie har jag valt ut Master MZs vackra teckning Fortuna från ca 1505, vilken 

ger en ytterst intressant bild av Fortuna. Trots att forskningen kring MZs teckning lyser med 

                                                 
8
 www.oxfordartonline.com, uppslagsord: Albrecht Dürer, www.ne.se, uppslagsord: Albrecht Dürer samt 

www.wga.hu, sökord: Dürer, Albrecht. 
9
 Greene D M, “The Identity of the Emblematic Nemesis”, 1963, sid. 25-43. 

10
 www.oxfordartonline.com, uppslagsord: Master MZ samt www.wga.hu, sökord: Master MZ. 

http://www.oxfordartonline.com/
http://www.ne.se/
http://www.wga.hu/
http://www.oxfordartonline.com/
http://www.wga.hu/
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sin frånvaro finner jag den dock allt för intressant för att utelämna i en studie kring Fortunas 

avbildning. Denna teckning både skiljer sig och överensstämmer med de två andra utvalda 

konstverken och kommer således att vara i hög grad användbar för min studie. Intressant att 

notera är den signatur av Dürer (AD) som återfinns i teckningen, samtida men dock falsk.
11

 

 

Urval av texter 

Då min önskan med detta uppsatsarbete är att länka samman Fortunas avbildning i de utvalda 

konstverken med hennes framställning i text från renässansen, har mitt val blivit att inkludera 

några av Niccolò Machiavellis texter till studien. Detta kan tyckas vara ett vanskligt val, 

Machiavellis texter är väl genomstuderade och med synnerligen skilda tolkningar och 

slutsatser. Machiavelli kan således ses som en i hög grad omdiskuterad och ständigt aktuell 

historisk personlighet. Trots att hans verk inte huvudsakligen avser att behandla Fortuna, är 

det i allra högsta grad intressant att se och lyfta fram den Fortuna som frekvent visar sig i 

textmassan. Eftersom min fokus för uppsatsen ligger i att söka fru Fortuna i bild och text 

finner jag således Machiavellis texter vara utmärkta källor och hans skildringar av Fortuna 

högst intressanta för studie. Det skall dock nämnas att som ett resultat av det omfång och den 

tidsbegränsning som ges för en uppsats av detta slag kommer jag begränsa mig till att studera 

hans berömda verk Fursten eller Il Principe, Discorsi sopra la prima deca di Titio Livio eller 

Republiken: Diskurser över de tio första böckerna av Titus Livius samt Machiavellis omtalade 

brev till vännen Francesco Vettori, en italiensk diplomat och politiker.  

 

Redan nu lämpar det sig att göra en notering till mitt val att i analys- och diskussionskapitlen 

omnämna Machiavellis verk vid dess italienska titlar. Under 2008 kom Machiavellis välkända 

kommentarer till Titus Livius historieskrivning ut i svensk översättning av Paul Enoksson. 

Enoksson valde då att ge verket titeln Republiken med motiveringen att den traditionella titeln 

Discorsi sopra la prima deca di Titio Livio ”[---] ter sig missvisande eller i varje fall 

ofullständig. Eftersom det är ett verk där kärnfrågan är hur man skapar en god republik och 

sedan bevarar den, förefaller det mig motiverat att välja en annan titel: »Republiken«, med 

»Diskurser« som underrubrik.”
12

 Jag förstår Enokssons resonemang och delar till viss del 

hans åsikt om att titeln förefaller något ofullständig. Trots detta kan det kännas något 

godtyckligt att som Enoksson döpa om Machiavellis verk. Machiavelli kommenterar trots allt 

redan i de inledande kapitlen av Discorsi att han finner det sorgligt att hans samtida 

                                                 
11

 www.oxfordartonline.com, uppslagsord: Master MZ samt www.wga.hu, sökord: Master MZ. 
12

 Machiavelli N, Republiken. Diskurser over de tio första böckerna av Titus Livius, 2008, Sid. 21. 

http://www.oxfordartonline.com/
http://www.wga.hu/
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människor saknar verklig förståelse och kunskap om historien och att han därför finner ”[---] 

det nödvändigt att skriva en kommentar till alla de böcker av Titus Livius som inte har 

förstörts av tidens tand.”
13

 Eftersom jag inte till fullo delar Enokssons val att ändra titeln på 

Machiavellis verk faller det sig naturligt att istället omnämna alla de verk jag använder mig av 

vid dess traditionella titlar, det vill säga de namn som verken vid första publiceringen 

titulerades.  

 

Renässansförfattaren, historikern och statsmannen Niccolò Machiavelli (1469-1527) kom att 

påverka sin samtid såväl som eftervärlden. Han har kommit att både beundras och inspirera 

människor liksom han också blivit avskydd på andra håll.
14

 Den avsmak för Machiavellis 

texter, framför allt Il Principe, grundar sig i mångt och mycket på det faktum att han 

frikopplar politik från moral. Det står hursomhelst klart, att döma av den vida forskning som 

gjorts kring honom och hans verk, att Machiavelli har fascinerat och än idag fascinerar 

människor i hög grad. Hans kanske mest kända verk är Il Principe vilket skrevs 1513. Verket 

utkom offentligt första gången 1532, således ett antal år efter Machiavellis död. Il Principe 

ansluter sig till genren av furstespeglar som kommit att bli mycket populära vid denna tid runt 

om i Europa. Genom verket ger Machiavelli råd till att bli en framgångsrik furste. Det är dock 

inte en förskönad eller moraliserad bild av en felfri furste som läsaren förses med, utan 

snarare Machiavellis krassa erfarenheter av realpolitik såväl som de människor som står 

bakom alla politiska beslut. Han framhåller i verket att önskvärda egenskaper hos en 

framgångsrik furste kan ses i rävens listighet och i lejonets mod. Machiavelli behandlar 

således en furste och dennes plats i den politiska sfären och där två centrala begrepp kan ses i 

Fortuna och virtú.
15

 De utgåvor av Il Principe som jag valt att använda mig av är Natur & 

Kulturs utgåva från 2008 i svensk översättning av Marco Morner samt en engelsk 

översättning från 2002 av W.K. Marriott.  

 

I Il Principe är det således furstendömena som behandlar, medan det i Discorsi är bland annat 

republikerna som blir föremål för granskning. Häri kan man se hur begrepp som 

medborgarskap och frihet löper som en röd tråd genom framställningen. Discorsi skrevs kring 

1514-18 och behandlar således frågan om hur en god republik skapas men också upprätthålls. 

                                                 
13

 Machiavelli, Republiken, 2008, sid. 41. 
14

 Av flera elisabetanska författare blev han känd som “den mordiske Machiavelli”. Det har till och med påståtts 

att han fått ge namn åt självaste djävulen (”old Nick”), något som ger en god bild av det avsky och hat som 

riktades mot honom.  
15

 Notera att dessa två högst väsentliga begrepp kommer att diskuteras och tydliggöras i uppsatsens analys- och 

diskussionskapitel.  
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Medborgarna i republiken uppmanas att vara beredda på att offra stora personliga förmåner 

till fördel för sin egen frihet. Också Discorsi har kommit att uppmärksammas av Machiavellis 

egen samtid såväl som av eftervärlden. I min undersökning har jag använt mig av dels 

Bokförlaget Atlantis svenska utgåva från 2008 men också av en webbaserad engelsk 

översättning från 2009.  

 

Notera också att Machiavellis välkända brev till Francesco Vettori, som skrevs den 10 

december 1513, är oundvikligt att inte inkludera i en diskussion kring Machiavellis Fortuna. 

Detta ger en intressant bild av hans syn på gudinnan, ur ett personligt perspektiv, och framför 

allt hur hans syn stundom förändras något. Detta brev kommer därför utgöra en viktig källa i 

min studie.       

 

Det skall dock noteras att Machiavelli också har skrivit flera verk än de ovannämnda, och där 

historiekrönikan Istorie fiorentine från 1525 samt komedin La mandragola från ca 1518 

kanske är de mest välkända.   

 

För att ge läsaren ett sammanhang och en bakgrund till min uppsats kommer även annan 

litteratur att vara av vikt. Detta urval kommer att presenteras och diskuteras nedan 

tillsammans med tidigare forskning som bedrivits kring Fortunas gestaltning i bild och text, 

främst under renässansen.   

 

Tidigare forskning och övriga källor 

Forskningen om Fortuna i litteratur från renässansen är tämligen god. Däremot lyser 

forskningen om hennes närvaro i konsten med sin frånvaro. Ett mindre antal studier om 

Fortuna i specifika porträtt och andra konstverk har dock utförts.  

 

När det kommer till forskning som behandlar Niccolò Machiavellis skrifter är antalet sort och 

resultaten varierande.  Bland de större namnen inom Machiavelliforskningen finner vi framför 

allt Quentin Skinner, professor i historia. I hans Niccolò Machiavelli. En introduktion från 

1993 utreder han bland annat frågan om varför Machiavelli har dragit på sig skarp kritik 

genom sina skrifter. Skinner framhåller att Machiavellis skrifter måste läsas genom 

”renässansens glasögon”, för att förstå Machiavelli måste man sätta sig in i den tid i vilken 

han levde och verkade. En annan forskare som har bedrivit vida forskning om samt skrivit 

omfattande texter om Machiavelli är Maurizio Viroli, professor i politisk teori. I hans gedigna 
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litteraturlista återfinnas bland annat Niccolòs leende. Historien om Machiavelli från 2004. 

Detta verk ger en tämligen annorlunda bild av Machiavellis liv och verkan. Hans bok har av 

flera tolkats som ett försvarstal mot den hårda kritik Machiavelli har fått utstå, främst för Il 

Principe. Virolis biografi över Machiavelli har med andra ord mottagits med varierande 

omdömen. Ett annat verk, viktigt i sammanhanget, är idéhistorikern Mikael Hörnqvists 

Machiavelli and Emipre från 2004. Hörnqvist bidrar med flera intressanta och nya uppslag 

om Machiavelli såväl som hans bild av Fortuna och har således varit en ovärderlig källa i min 

studie.  

 

Vad gäller mer specifika studier av Fortunas förekomst i Machiavellis verk och specifikt i 

hans berömda Il Principe är också denna forskning relativt god. Trots att den ledande 

forskningen är begränsad till 1900-talet, flertalet under tidigare delen av seklet, kan ändock 

flera av de studier som bedrivits om Machiavellis Fortuna med fördel också användas idag. I 

oktober 1999 publicerades i tidsskriften Journal of the History of Ideas, Cary J. Nedermans 

artikel “Amazing Grace: Fortune, God and Free Will in Machiavelli´s Thought”. Bland annat 

framhåller Nederman, professor i statsvetenskap, att forskare tenderar att ignorera de 

medeltida inslagen och idéerna som han menar återfinns i Machiavellis texter. Genom artikeln 

visar Nederman på Machiavellis inställning till Gud och vidrör således Fortuna frekvent. 

Denna artikel har således bidrar med flera intressanta iakttagelser och har därmed varit högst 

väsentlig för min studie.  Paul McLean arbetar vid avdelningen för sociologi på Rutgers 

University. Hans forskning behandlar främst sociala nätverk i renässansens Florens och hans 

har skrivit flera artiklar och böcker om ämnen som rör den italienska renässansen. Den artikel 

som varit av intresse för min studie är ”Chance in Renaissance Florence” då den givit mig 

flera uppslag och idéer till min Fortunastudie, trots att den främst behandlar olika sociala 

relationer, exempelvis florentinska beskyddsbaserade system. Också idéhistorikern Svante 

Nordins Det politiska tänkandets historia från 2006, vilken behandlar tänkare från Platon till 

idag, har bidragit med konkreta och intressanta analyser av Machiavellis texter.  

 

När det kommer till de för min studie utvalda konstnärerna är forskningen kring Bellini och 

Dürer tämligen god. Som tidigare nämnts lyser dock forskningen kring MZ med sin frånvaro. 

Bellinis verk kom inte enbart att uppskattas av hans samtida utan också av eftervärlden. Under 

1800-talet kom han exempelvis att hyllas av bland andra John Ruskin, känd bland annat för 

sin medverkan i rörelsen Prerafaeliterna. Intresset för Bellinis arbete visar sig också i senare 

tids studier. Flera verk som sammanställer och ger kortare information om hans liv och verkan 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Prerafaeliter
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går att finna, däribland The Cambridge Companion to Giovanni Bellini från 2003. Andra verk 

som bör framhållas är exempelvis Ronda Kasls Giovanni Bellini and the Art of Devotion från 

2004, i vilken Kasl sätter Bellini i ett större perspektiv och framhåller också de konstnärliga 

verkstädernas position. Under 2006 publicerades också ett verk av David Alan Brown och 

Sylvia Ferino-Pagden som parallellt behandlar målningar tillverkade utav flera av 1500-talets 

renässansmästare, Bellini, Giorgione, Titian, and the Renaissance of Venetian Painting. 

Boken utreder allt ifrån motiv och teman till stilar och tekniker. Ett annat verk värt att nämna i 

sammanhanget är konsthistorikern Oskar Batschmanns Giovanni Bellini från 2008 som 

behandlar Bellini som en centralfigur i den renässansiska konstens utveckling. Batschmann 

studerar således Bellinis utveckling som konstnär såväl som belyser viktiga verk av honom. I 

september 2008 uppmärksammades Bellini ytterligare med en utställning på Scuderi del 

Quirinale i Rom, där hans vackra skapelser presenterades tematiskt och kontextuellt. Det blir 

tydligt att Bellini och hans verk än idag är högst aktuella.  

 

Liksom studier om Bellini har också Dürer som historisk person intresserat forskare runt om i 

Europa, däribland har det skrivits flera biografier om honom. Bland de senaste utkomna 

verken återfinns konsthistorikern Katherine Crawford Lubers Albrecht Dürer and the 

Venetian Renaissance från 2005, vilken behandlar ett urval av Dürers verk i relation till hans 

samtida konstnärskollegor såväl som hans konstnärliga status. Också författaren Norbert Wolf 

har utkommit med flera verk som behandlar specifika konstnärer liksom olika konstnärsstilar, 

ett utav hans senaste verk behandlar Dürers liv och verkan, Albrecht Dürer från 2010. I 

sammanhanget bör också den välkände Erwin Panofskys studier av Dürers verk understrykas. 

Exempelvis kan man i The Life and Art of Albrecht Dürer från 2005 ta del av i stort sätt hela 

Dürers konstnärliga bana, bland annat genom ett enormt antal illustrationer, boken är således 

en viktig källa till denna konstnärliga mästare som än idag fascinerar människor världen över. 

 

Det förekommer också studier av enskilda verk av Bellini och Dürer såväl som MZ. 

Forskningen kring de konstverk som valts ut till min studie är dock få. Den gravyr som givits 

mest uppmärksamhet är förmodligen Dürers avbildning av den bevingade kvinnan. Det är en 

intressant och mångbottnad gravyr, inte undra på att den givits två namn: Nemesis eller 

Fortuna. Gravyren har alltså analyserats av flera forskare och med varierande resultat. I 

artikeln ”The Identity of the Emblematic Nemisis” diskuterar David M. Greene Nemesis och 

Fortunas förekomst i emblem och imprese. I sin diskussion kommer han också in på Albrecht 

Dürers gravyr, vilket har gjort artikeln högst väsentlig också för min studie. Greene försöker i 
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Dürers etsning, som titeln på artikeln låter oss ana, att utreda den kvinnliga figurens identitet. 

Genom sin studie ser han likheter mellan antika gudomligheter så som Fortuna, Nemesis och 

Kairos. Hans diskussion kring Fortuna i emblem och imprese är intressant också för min 

studie som helhet då flera av Fortunas attribut i dessa också kan ses i mina utvalda konstverk. 

Samuel C. Chew har skrivit en intressant artikel med titeln ”Time and Fortune” vilken 

publicerades i tidskriften ELH 1939 och som handlar om symbolik i litteratur från Tudor- 

såväl som Stuartdynastierna i England. Trots att hans fokus är på litteratur i England har hans 

artikel varit mycket användbar i min studie, Chew menar nämligen att flera poeter och 

författare då de skildrat Fortuna i text har haft ett konstverk föreställande henne i åtanke. Han 

kommer således ständigt in på symboliken kring Fortuna och hennes attribut. 1946 

publicerades i Classical Philology David M. Robinsons intressant artikel om Fortunas hjul, 

“The Wheel of Fortune”, artikeln behandlar främst detta begrepps härkomst samtidigt som 

han kopplar detta kopplar till konst och litteratur. Jag har till viss del också använt mig av 

Stefano Zuffis guide till Albrecht Dürers liv och verkan (Dürer. Master draughtsman of the 

Renaissance – his life in paintings) vilken, som titeln låter oss anan, redogör för Dürers liv 

genom målningar.  

 

I min Fortuna analys har också flera symbolböcker varit avgörande. Främst har jag använt 

mig av David H. Brumbles Classical Myths and Legends in the Middle Ages and 

Renaissance. A Dictionary of Allegorical Meanings, James Halls Hall´s Dictionary of 

Subjects & Symbols in Art samt två böcker som behandlar symboler i allmänhet av Sarah 

Carr-Gomm. Inte att förglömma är heller Marcus Lodwicks relativt användbara symbolbok 

Konstguiden – myter och symboler från 2003 som behandlar just mytologiska gestalter och 

symboler från antikens Grekland och Rom såväl som religiösa motiv från Bibeln. Inte att 

förglömma är heller alla de användbara webbaserade sidor som använts frekvent i min uppsats 

så som exempelvis, Web Gallery of Art och Oxford Art Online. Det kan också nämnas att 

Erwin Panofskys verk Meaning in the Visual Arts (1993) samt Studies in Iconology (1972) 

tillsammans med Peter Gillgrens text om konstteori har varit värdefulla i skapandet av 

metodkapitlet.  

 

Fortunas förekomst i Machiavellis litteratur i förhållande till konst från renässansen, i ett 

komparativt tillvägagångssätt lyser dock med sin frånvaro. Det verk som ligger närmast min 

studie skulle i så fall kunna vara den avhandling som nyligen (2011) kom ut. Det är ett 

idéhistoriskt verk av Kristiina Savin som behandlar Fortunas förekomst under tidigmodern tid 
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i Sverige, Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige. 

Avhandlingen sträcker sig över tiden 1560 till 1720 och där ett tungt fokus lagts på dokument 

som rör de människor som utsatts för krafter utanför deras egen kontroll. Saviin har i sin 

studie således undersökt hur människor under stormaktstiden i Sverige såg på fenomen så som 

skeppsbrott eller blixtnedslag. Genom att studera detta lyfter Saviin fram människors 

mentaliteter och synsätt. Trots att detta verk faller något utanför ramen för min uppsats har 

den fungerat som en intressant källa till uppslag och tankar.   

 

 

II. METOD 

 

Studiens premisser 

I ett tidigt stadium stod det klart att Fortunas avbildning i de utvalda konstverken är avsevärt 

olika. Därför ter det sig också onekligen så att den Fortuna som beskrivs hos Machiavelli 

också skiljer sig något från den som visar sig i konstverken. Trots att jag i det inledande 

skedet hade en någorlunda god bild av vilka attribut som Fortuna vanligtvis avbildas 

tillsammans med, såg jag det som en intressant utmaning att dels sammanställa dessa men 

också söka efter nya i en strävan efter att sammanställa en form av ikonografi för Fortuna.  

 

Genomförande och tillförlitlighet  

Min studie kommer att innefattas av dels en ikonografisk analys av den romerska gudinnan 

Fortuna i utvalda konstverk och dels av en litteraturstudie av utvalda texter. Mitt 

tillvägagångssätt blir således analyserande men också komparativt. Vid analysen av 

konstverken kommer således ett konstvetenskapligt perspektiv anläggas, medan ett mer 

idéhistoriskt förhållningssätt blir det som får prägla Machiavellidelen. Med detta sagt faller 

min undersökning under kategorin kvalitativ studie. Eftersom Fortuna frekvent förekommer i 

texter från renässansen faller det sig naturligt att hon också lämnat sitt avtryck i renässansens 

konst. Mitt antagande är således att den Fortuna som porträtterats i renässansens texter på 

flera punkter också överrensstämmer med den Fortuna som framställts av renässansens 

konstnärer.  
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Bildanalys 

Med en ikonografisk analys avses en form av bildtolkning. Termen ikonografi härstammar 

från grekiskans eikon (bild) och grafein (skrift) och syftar således till att studera tolkningar av 

bilder i bildkonst men också i arkitektur. Ikonografiska studier innefattar religiösa såväl som 

profana bilder av skilda slag.
16

 Då ikonografiska studier utförs är det oundvikligt att inte stöta 

på namnet Erwin Panofsky och hans ikonografisk-ikonologiska metod. I sitt verk Meaning in 

the Visual Arts från 1955 delar Panofsky in ikonografiska studier i tre olika nivåer för analys, 

i korthet ser de ut som följer: 

 

1. Den pre-ikonografiska nivån (Pre-iconographical description). Denna första nivå 

behandlar det faktiska som avbildats i målningen, det som man konkret ser. Med andra ord, en 

beskrivning av bildytan. 

 

2. Den ikonografiska nivån (Iconographical analysis). Andra nivån kopplar det avbildade 

till litterära källor. Detta för att kunna identifiera och tolka det som återgivits. På denna nivå 

handlar det således om att analysera och bestämma vad och eventuellt vem som avbildats i 

målningen.  

 

3. Den ikonologiska nivån (Iconological interpretation). Den tredje och sista nivån 

sammanlänkar motivet med de betydelser eller innebörder som samtiden gav verket. På denna 

nivå handlar det helt enkelt om att tolka den inneboende/dolda betydelsen och innehållet. 

Bilden är således ikonografisk i en djupare mening och uppfattas därmed som en del i en 

helhet.
17

  

 

Panofskys metod är mycket intressant och användbar vid bildanalyser. Trots att jag inte 

kommer att använda denna metod i sin helhet finner jag den ändock viktig att nämna. Kanske 

skulle man kunna uttrycka det som att jag ändock vidrör Panofskys första nivå och till viss del 

också den tredje nivån i min bildanalys av Fortuna. Den andra nivån kommer dock i princip 

helt att uteslutas då den kräver vida efterforskningar och inte riktigt överensstämmer med 

syftet för min studie, eftersom jag avser att koppla konstverken till Machiavellis texter istället 

för att söka en tänkbar ursprungsskrift till konstverken.  

                                                 
16

 http://homepage.mac.com/gillgren/konstteori/ (2012-03-28) samt www.ne.se, uppslagsord: ikonografi.   
17

 Panofsky E, Meaning in the Visual Arts, 1993, sid. 66; Panofsky E, Studies in Iconology. Humanistic Themes 

in the Art if the Renaissance, 1972, sid. 11-17 samt http://homepage.mac.com/gillgren/konstteori/ (2012-03-28). 

http://homepage.mac.com/gillgren/konstteori/
http://www.ne.se/
http://homepage.mac.com/gillgren/konstteori/
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Litteraturstudie 

När det kommer till min litteraturstudie så kommer den utgöras av Il Principe, Discorsi och 

ett utav breven till Vettori, vilka preciserades under avsnittet ”Material”. I den analysdel som 

beröra Machiavellis Fortuna kommer jag dels förse läsaren med citat och referat från 

Machiavellis egna texter, men också tankar och idéer som lyfts av forskare som tidigare 

behandlat detta eller liknande ämnen. Vid olika former av texttolkningar och studier av 

tidigare forskning, och inte minst när det kommer till Machiavellis texter som tolkats på en 

rad skilda sätt, är det av vikt att på ett källkritiskt sätt ta ställning till flera forskares skilda 

resultat. 

 

Ett problem som kan uppstå vid översättningar är att innebörder många gånger kan gå 

förlorade. Då Fortuna på svenska översätts växelvis av lyckan, ödet och slumpen kan det 

stundom bli något problematiskt att helt fastställa vad författaren menar. För att i största 

möjliga mån undvika tveksamma översättningar, har jag valt att använda mig dels av en 

svensk översättning och dels en engelsk översättning av Machiavellis texter.  

 

Disposition  

Denna uppsats kommer att struktureras som följer. Först kommer en kort bakgrund ges där 

Fortunas förändring från antiken till renässansens framhålls, detta för att läsaren skall kunna 

tillgodogöra sig undersökningen på ett bra sätt. Det kapitel som givits namnet ”Analys” 

kommer innehålla två delar, en där respektive konstverk analyseras och en del där 

Machiavellis texter studeras. Det förstnämnda avsnittet innefattas första av en kort konkret 

genomgång av varje konstverk var för sig, där också de faktiskt bilderna kommer finnas 

tillgängliga för läsaren själv att beskåda. I detta avsnitt framhåller jag utmärkande symboler 

såväl sådana som är typiska för Fortuna men också för andra antika gudinnor. Trots att vissa 

symboler eller objekt diskuteras utförligare kommer de typiska Fortunasymbolerna inte ges en 

ytterligare analys under detta avsnitt utan under nästkommande stycke. Efter detta återfinns 

således en indelning av Fortunas attribut under fyra kategorier där attributens symbolik 

redogörs för samtidigt som konstverken diskuteras mer ingående och parallellt med varandra. 

Notera att då antika gudar och gudinnor är kända under ett romersk respektive ett grekiskt 

namn har jag valt att först skriva ut det romerska namnet följt av dess grekiska motsvarighet, 

exempelvis Fortuna/Tyche. Den andra delen av analyskapitlet berör ett urval av Machiavellis 

texter med fokus på Fortuna. Denna del är tematiskt organiserad med ett antal underrubriker 
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för att underlätta läsaningen. Under denna rubrik kommer således Machiavellis verk 

diskuteras parallellt med tidigare forskning kring samma ämne. Notera att detta avsnitt 

innehåller relativt många citat. Detta är av mig ett medvetet val för att ge läsaren en så god 

bild av hur Fortuna framställs som möjligt. Machiavelli har nämligen en förmåga att på ett 

målande sätt strukturera upp sina idéer och slutsatser och det vore således synd att 

omformulera hans många gånger slående meningar. Kanske ligger det något i Virolis ord: 

”Machiavelli är en retorikens mästare.”
18

 När det sedan kommer till diskussions- och 

slutsatskapitlet har jag valt ett upplägg där konst och text till viss del ställs emot varandra för 

att på ett tydligt och mer varierat sätt visa på mina slutsatser.  

 

 

III. HISTORISK BAKGRUND 

 

Fortuna från antiken till renässansen 

I det antika Rom dyrkades gudinnan Fortuna under flera olika namn och på skilda sätt. 

Exempelvis verkade hon som Roms skyddsgudinna under namnet Fortuna Publica eller med 

namnet Fortuna Caesaris då hon sågs som Caesars försvarare eller beskyddarinna. Fortuna 

bar oftast ett ymnighetshorn som ett tecken på den givmildhet hon kunde välja att visa, samt 

en boll, ett hjul eller ett roder, attribut som representerade hennes nyckfullhet. Genom dessa 

föremål, vilka ofta förekommer i konstverk av Fortuna, manifesterades hennes makt att styra 

över människors liv. I antikens Rom var man väl medveten om det stora inflytande Fortuna 

innehade över människorna, något som innebar att det redan nu fanns människor som önskade 

se hennes makt minskad.
19

 Den antika synen på Fortuna var dock att hon var en god gudinna 

som kom med ödets gåvor, liksom en möjlig bundsförvant.
20

 Också i den aristoteliska 

världsbilden kan man se hur Fortuna gavs en väsentlig roll i den symboliska och i den 

mytologiska världen.
21

  

 

Det kraftfulla inflytande som ofta tillskrevs Fortuna under antiken, ansågs av vissa romerska 

författare, kunna dämpas genom virtus (latin) eller virtú (italienska). Detta var dock något 

som helt förkastades av kyrkofadern Augustinus (354-430). Han menade att detta argument 

                                                 
18

 Viroli M, Niccolòs leende. Historien om Machiavelli, 2004, sid. 88. 
19

 Brumble D, Classical Myths and Legends in the Middle Ages and Renaissance. A Dictionary of Allegorical 

Meanings, 1998, sid. 123. 
20

 Skinner Q, Machiavelli. En introduction, 1993, sid. 38. 
21

 http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm, (2012-02-26). 

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm
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inte höll, främst då den nyckfulla Fortuna således blev en skymf mot tanken om ett ordnat 

universum. Fortuna borde istället inordnas till att bli målmedveten snarare än godtycklig. 

Augustinus menade också att den klassiska tanken om att påverka Fortunas makt innebar att 

allt för stor makt gavs till människorna att själva påverka sitt öde.
22

 Också den senromerska 

filosofen Boethius (480-524/525) menar i verket Philosophiae consolationis att ödet inte kan 

påverkas. Från att ha varit en god och vänlig gudinna kom Fortuna nu istället att bli en 

hårdhjärtad och oberäknelig makt. Fortunas funktion blev nu att leda människorna bort från 

det jordiska, hon blev istället en representant för Guds försyn.
23

 Denna sammankoppling 

mellan den gudomliga försynen och ödet, Fortuna, som gjordes av Boethius kom att kvarstå 

och påverka italiensk litteratur under en lång tid.
24

 Hos den florentinske författaren och 

skalden Dante Alighieri (1265-1321), exempelvis i dennes Den gudomliga komedin, verkar 

Fortuna som en utav Guds agenter. Hon är förutseende, dömer människor och utför sina 

sysslor liksom de andra krafterna som arbetar för Gud. Notera att detta är en utav orsakerna 

till att Fortuna ofta misstas för Nemesis.
25

 Svårt, om ens möjligt är att veta exakt hur länge 

och i vilken grad Fortuna fortsatte att åkallas bland vanligt kristet folk, så som man gjort i det 

antika Rom. Klart är i alla fall att bilden av Fortuna i allt ifrån texter och bilder till 

predikningar kom att förändras avsevärt från antiken till medeltiden.
26

  

 

Den augustinska synen på Fortuna kom sedan att urholkas något med Francesco Petrarca 

(1304-1374), bland annat menar han att Fortuna till viss del kan bekämpas.
27

 Hos Petrarca kan 

man således se två olika tillvägagångssätt i att avstyrka Fortuna, genom vita activa och vita 

contemplativa. Med det förstnämnda menas det aktiva livet genom vilket Fortuna kan 

bekämpas med starka och ståndaktiga handlingar i världsliga sammanhang. Det andra 

förhållningssättet gentemot Fortuna handlar om inre kontemplation, där det krävs att 

människan reser sig över den anspråkslösa världen och istället lägger fokus på det andliga 

livet. Det faktum att medeltidens såväl som renässansens människor förstod problematiken 

kring Fortunas oförutsägbarhet och hennes inverkan på mänskliga angelägenheter gör sig 

således gällande i renässanshumanisternas skrifter från Petrarca.
28

 Fortunas manifestation i 

litteraturen fortsätter att förekomma även hos senare renässansförfattare så som Coluccio 

                                                 
22
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Salutati (1331-1406) och Leon Battista Alberti (1404-1472). Hos Salutati är ödet och lyckan, 

således också Fortuna, manifestationer av Guds försyn. Redskapet i att bekämpa eller i alla 

fall tygla Fortuna har sedan i Albertis texter kommit att förändras. Det är inte längre enbart 

dygden i sig utan dygd tillsammans med klokhet och försiktighet som gör sig gällande. Alla 

människor, de dygdiga såväl som de egenkära, kom att utsättas för Fortuna. Det skall också 

noteras att tanken om Fortuna som sammanlänkad med den gudomliga försynen kvarstod 

under en lång tid.
29

  

 

När renässansens författare, inklusive Niccolò Machiavelli (1469-1527), begrundade Fortunas 

enorma inverkan på sin samtid var det till de forna romerska tänkarna och historikerna som de 

vände sig för råd. Den lärdom de då fick var att ständigt vörda Fortuna, ödesgudinna. Trots att 

Fortuna är gudomlig är hon också en kvinna vilken man enklast troddes lockar till sig med 

manlighet. Man trodde att hon speciellt attraherades av manligt mod, det handlade således om 

att inneha rätt sorts kvaliteter för att locka till sig Fortunas välvilja. Som bekant kom Fortuna, 

genom det kristna synsättet, att ses som hänsynslös och opåverkbar.
30

 Notera dock att detta 

komplexa förhållande mellan Fortuna och Guds försyn som anammades under medeltiden var 

något som också renässansens humanister var väl medvetna om.
31

 Av renässansens författare 

kunde Fortuna benämnas både som den kraft som utför en handling eller förändring men 

också som själva förändringen i sig. I en ikonografisk kontext innebär detta således att 

Fortuna kan framställas både som en kvinna vilken vrider på ”ödets hjul” men också som 

hjulet självt.
32

 Men vare sig det handlar om klassiska eller kristna dygder stannar dessa inte 

vid att enbart vara en gåva av nåd utan förlängs till att bli ett resultat av mänskliga 

ansträngningar.
33

  

 

För att sammanfatta det hela kan Fortuna enklast delas in i två tolkningar eller aspekter, en 

kristen Fortuna skapad under medeltiden och en antikens Fortuna som också i stort kan sägas 

återupplivas under renässansen. I den kristna medeltida synen verkar Fortuna som ett uttryck 

för den gudomliga försynen. Eftersom Guds vägar är outgrundliga uppfattas Fortuna stundom 

som orättvis, nyckfull och till och med grym.
34

 Den antika Fortuna sågs som en gudinna värd 
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att respektera, det var ju trots allt hon som kom med möjligheter.
35

 En viktig trop i den 

renässansiska synen på ödet var också den klassiska tanken att människans villkor skedde i en 

kamp mellan dels den egna viljan och dels Fortuna. Notera dock att Fortuna sågs som något 

som kunde hanteras snarare än tämjas.
36
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IV. ANALYS 

 

Fortuna i utvald renässanskonst  

Det förekommer flera olika attribut som kan härledas till gudinnan Fortuna. Det skall dock 

återigen noteras att många av dessa igenkänningstecken också återfinns hos andra antika 

gudinnor.  

 

Giovanni Bellinis Fortuna   

Bellinis fascinerande avbildning av fru Fortuna är en 

utav de fyra allegoriska målningarna som idag finns att 

beskåda på Gallerie dellʹAccademia i Venedig. 

Målningen har daterats till kring 1490 och tillhör 

Bellinis ringa profana verk. Inledningsvis prydde dessa 

bilder ett mindre toalettbord tillhörande konstnären 

Vincenzo Catena, vilken senare testamenterade detta 

till Antonio Marsili.
37

   

 

Vid en första anblick på målningen ser man en sansad 

kvinna i en långsmal båt, vinden sliter lätt i hennes 

klädedräkt. I handen håller hon en ljust blå glob, boll 

eller ett klot. I bilden framstår kvinnan som relativt 

mänsklig, det är svårt att föreställa sig att det är en 

mäktig gudinna som beskådas. Hennes hår faller i 

mjuka lockar på axlarna. Kvinnans ögon är slutna, är 

hon kanske blind? Runt omkring kvinnan återfinns flera 

knubbiga små barnfigurer, en utav dessa bär vingar och blåser i ett slags horn eller i en flöjt. 

Dessa små barnfigurer, och framför allt den bevingade pojken stämmer väl i på Carr-Gomms 

beskrivning av så kallade putto, en liten bevingad pojke, vilken också kan kallas för little 

Cupid eller amaretto. I religiösa bilder kunde dessa putti avbildas som keruber eller änglar 

medan de i sekulära målningar, många gånger i kärleksmotiv, ofta gavs en humoristisk 

funktion.
38

 Vidare befinner sig två utav barnen i målningen i det mörka vattnet, det ena barnet 
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 www.wga.hu, sökord: Bellini, Giovanni. 
38

 Carr-Gomm, 2009, The Secret Language of Art. Illustrated Decoder of Symbols and Figures in Western 

Painting,  sid. 47. 

Bild 1. Giovanni Bellini. Fyra allegorier: 

Fortuna (eller Melankoli). Ca 1490. Olja på 

trä. 34 x 22 cm. Gallerie dellʹAccademia. 

Venedig. 
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rycker lätt i kvinnans kjoltyg. Vid horisonten uppenbarar sig höga mörka berg, och lite 

närmare den späda båten anar man ett torn eller en mur stående på en ö eller liknande. På den 

klarblå himlen anas vissa orosmoln, kanske är det oroliga tider på ingång.  

 

Albrecht Dürers Fortuna 

Även om årtalet för tillverkningen av Dürers 

gravyr är något omtvistad har konstverket fastställt 

till åren mellan 1501 och 1503. Gravyren tillhör en 

utav konstnärens viktigaste gravyrer i storformat. 

Identiteten på den centrala kvinnliga figuren i 

Dürers gravyr är omtvistad, något som bekant har 

diskuterats under rubriken ”Material”. En utav 

tolkningarna är i alla fall att figuren kan härledas 

till den italienske poeten Polizianos dikt Manto
39

 i 

vilken hämndens och ödets gudinnor, Nemesis och 

Fortuna, sammankopplas.
40

  

 

I gravyren framträder en kvinnogestalt med 

enorma vingar, stående på ett sfärliknande föremål. 

Den lilla by som ligger belägen i den vackra 

naturen i gravyren har identifierats som byn 

Klausen i Tyrolen, vilken Dürer skall ha korsat på sina resor till Venedig.
41

 Kvinnan rider 

stolt fram på en våg eller moln. I händerna håller hon något som liknar tyglar och en slags 

pokal. Kring sig bär hon endast ett långt tygstycke som fladdrar lätt i vinden. Hennes huvud 

ser ut att vara kalt, eller är håret möjligen uppbundet, förutom de få hårlockar som placerats 

mitt på hjässan. I jämförelse med hennes mäktiga gestalt ter sig det lilla landskapet och byn 

nedan som mycket skört. Man får direkt en känsla av att kvinnan är gudomlig och således 

tillhör den andliga eftersträvansvärda världen, medan den lilla byn kan tänkas symbolisera det 

världsliga och bräckliga.     

 

 

                                                 
39

 Dikten är skriven på Latin kring 1480. 
40

 www.wga.hu, sökord: Dürer, Albrecht. 
41
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Bild 2. Albrecht Dürer. Nemesis eller Fortuna. Ca 

1502. Gravyr. 332 x 232 mm. Staatliche Kunsthalle, 

Karlsruhe.  
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Master MZs Fortuna 

Trots att Master MZs identitet fortfarande inte är helt 

fastställd, återfinns flera konstverk bevarade som kan 

härledas till denne. En utav dessa är den vackra 

teckningen av Fortuna från ca 1505. 

 

Den något sorgsna figur som uppenbarar sig i MZs 

gravyr står också hon stadigt, i likhet med Dürers 

gudinna, på ett globliknande föremål. Hon är klädd i 

långa tygmassor som sveper lätt i vinden. I ena 

handen bär hon ett föremål som liknar en bägare med 

en eldsflamma i, medan den andra handen greppar lätt 

i det svepande tyget. Kvinnan har ögonen slutna och 

ser aningen sorgsen ut, den makt som Dürers 

kvinnogestalter uttrycker är inte lika tydlig i denna 

teckning. Kvinnans hår är dolt under ännu mera tyg. 

Intressant är dock den blomster- eller bladkrans som 

smyckar huvudet. Blommor har genom konsthistorien använts frekvent för att symbolisera 

diverse egenskaper. De är den klassiska gudinna Floras mest betydande attribut, men också en 

symbol för Paradiset eller de fyra årstiderna. När det kommer till konst förknippat med 

kristendomen, symboliserar röda blommor Kristus blod medan vita är ett tecken för jungfruns 

renhet. Ofta är det också så att olika blommor representerar olika egenskaper eller kvaliteter.
42

  

 

Fortunas kännetecken  

Som nämnts i studiens inledande kapitel återkommer flera attribut hos olika antika gudinnor. 

Bland annat sammanlänkas Fortuna med hennes grekiska motsvarighet Tyche.
43

 En annan 

gudinna som Fortuna ofta förknippas eller förväxlas med är som bekant Nemesis. Attribut 

som brukar tillräknas henne i bilder är hjulet och emellanåt också vingarna. Just hjulet är ett 

attribut som ofta gör att Nemesis och Fortuna förväxlas. I flera av humanisten och författaren 

Andrea Alciatis emblem brukar hon också avbildas med en linjal och ett betsel. Greene visar 

på att Nemesis, i sin tur, ofta förknippas med andra antika gudinnor så som Venus/Afrodite, 
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Bild 3. Master MZ. Fortuna. Ca 1505. Svart bläck 

på papper. 259 x 165 mm. Germanisches 

Nationalmuseum, Nuremberg.  
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Victoria/Nike och Diana/Artemis.
44

 Likheterna mellan Nemesis och Fortuna är något som 

också understryks av Hall som tillägger att de båda gudinnorna kan ”[---] bring about man´s 

undoing.”
45

 Också Chew framhåller Fortunas inflytande som högst oberäkneligt och absolut, 

men också att begrepp som förgänglighet och flyktighet kan härledas till henne.
46

 

Hursomhelst skulle Fortunas ikonografi kunna sammanfattas under nedanstående kategorier.  

 

Kroppsliga attribut  

Vanligen är antikens och således också renässansens Fortuna helt utan kläder och ofta 

bevingad.
47

 I Bellinis men också i MZs målningar är dock Fortuna fullt påklädd, dock 

stämmer de nämna attributen väl in på Dürers Fortuna som både bär vingar och är oklädd. 

Stundom är hon blind eller saknar helt ögon, och ibland känner man också igen henne genom 

att hon bär en bindel för ögonen.
48

 Denna bindel anspelar vanligen på hennes opålitlighet.
49

 I 

Bellinis målning kan man se hur den avbildade kvinnan har givits slutna ögon, kanske kan det 

tänkas att hon helt saknar ögon eller är blind. Lika så blundar också MZs Fortuna, men inte 

Dürers.  

 

Fortuna kan också avbilad med svallande tygstycken, vilket åsyftar ödet eller lyckans vindar 

som ständigt växlar.
50

  I flera skrifter framställs Fortuna med två ansikten, en skön respektive 

en ful sida. Detta karaktärsdrag är något som hon delar med flera andra figurer och gestalter, 

bland annat Saturnus/Kronos såväl som den kristna Treenigheten. Även i gravyrer från 1500-

talet avbildas hon ofta med en vacker respektive en ful sida. Ibland kan ansiktet vara delat i en 

ung och en gammal sida, en skön och ung kvinna samt en skröplig åldrande kvinna.
51

 Om 

någon av konstnärernas Fortunor är avbildade med ett delat ansikte är svårt att avgöra då 

enbart den ena sidan är mest framträdande.     

 

I Dürers gravyr är den kvinnliga figuren nästintill skallig, eller har hårt uppbundet, förutom de 

få lockar som svajar i vinden. Detta attribut, ett nästan hårlöst huvud förutom ett antal lockar i 
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luggen, kan också kopplas till guden Kairos.
52

 Likaså kan det segelliknande tyg som Dürers 

Fortuna bär.
53

 Under antiken återfanns två aspekter av Kairos, det eviga men också det 

momentana. Själva figuren, vanligen en ung pojke, avbildades med attribut så som en hårlock, 

bevingade hälar men också en glob. Personifieringen överlevde så länge som fram till tidig 

renässans då den istället kom att ersättas av Fortuna, vilken Kairos kom att få en nära affinitet 

med.
54

 Att döma av Dürers Fortuna står det dock klart att hennes få lockar torde vara svåra att 

fånga. Bellinins Fortuna har däremot ett större hårsvall, med flera lockar som faller ned på 

axlarna. MZs Fortunas hår är svårare att bedöma då hela hennes huvud tycks vara dolt av ett 

slags tygstycke. 

 

Cirkelformade objekt 

Ett vanligt förekommande attribut i Fortunasammanhang är en glob, ett klot, en boll, månen 

eller ett hjul.
55

 Objekt så som ett roterande hjul eller en glob företräder Fortunas ombytlighet. 

Vidare framhåller Carr-Gomm att Fortuna stundom också kan avbildas stående på en 

tärning.
56

 Globen är ett attribut som stundom också tillskrivs guden Kairos. Fortuna likställs 

stundvis med just Kairos, något som enligt Chew dock är helt felaktigt. Trots att Fortuna är 

oberäknelig behöver hon nödvändigtvis inte vara kortvarig eller tillfällig vilket Kairos alltid 

är.
57

 Ett klotformat föremål kan ses i alla de utvalda konstverken. Dürers Fortuna såväl som 

MZs står stabilt på ett globliknande föremål. Bellinis Fortuna har till skillnad från de två 

övriga detta objekt placerat på ena knäet och lutandes mot en utav de små gestalterna. Genom 

att Bellini har placerat Fortunas boll på ena knäet och är omgiven av barnlika figurer, inger 

hon en något mindre mäktig känsla.  

 

Vidare menar Robinson att själva metaforen för Fortunas hjul (the Wheel of Fortune) började 

med de antika grekerna. Vad gäller hjulet som ett attribut till Fortuna, menar han dock att det 

inte återfinns någon representation av detta före romersk tid.
58

 I flera bilder kan man se hur 

Fortuna vrider sitt hjul medan dödliga dårar förgäves försöker klättra upp på det. Då hjulet 

avbildas utan Fortunas närvaro symboliserar egentligen detta livet snarare än ödet, slumpen 
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eller lyckan. Också ett trasigt hjul förekommer stundom i målningar av Fortuna. Både hjulet 

och bollen visar också de på Fortunas nyckfullhet.
59

 Dessa bolliknande föremål och hjulet 

innehar således i stort sätt samma symbolik.  

 

Föremål förknippade med havet 

Fortuna kännetecknas också stundom som havets härskarinna, och förknippas därför också 

med attribut kopplade till havet och vatten så som fartyg, segel, snäckor och musslor, roder 

men också med delfiner.  

 

Enligt Chew är det vanligt att Fortuna associeras med havet liksom med tidvattnet, och det är 

inte alls sällan som man kan se henne, i emblem och gravyrer, ridande på forsande floder.
60

 

För författare är det något lättare att beskriva Fortunas föränderlighet än vad det är för en 

målare. Detta problem löste dock konstnärerna genom Fortunas placering. Med ena foten 

placerad i marken och den andra på en båt eller i vattnet lyckades de visa på hennes ständiga 

växlingar.
61

 Både hos Dürer och hos Bellini kan man se hur Fortuna associeras till vatten. 

Bellins Fortuna glider lätt fram i det mörka vattnet medan Dürers kvinnofigur tycks mäktigt 

rida fram på en våg, men kanske skulle det också kunna vara ett moln. Möjligen skulle också 

Dürers Fortunas segelliknande tyg kunna placeras under denna kategori. Alltså är det hos 

Bellini och hos Dürer som vi lättast kan se denna havssymbolik. 

 

Övriga igenkänningsobjekt  

Andra objekt som kan kopplas till Fortuna är ymnighetshorn och roder liksom betsel, 

grimmor eller tyglar.
62

 Carr-Gomm menar att ymnighetshornet kan representera de tjänster 

som Fortuna stundom delar ut. Ibland bär Fortuna också böljande tyger, något som kan 

respresentera slumpens eller tillfälligheternas obeständiga vindar.
63

 Grimman som Fortuna 

ibland avbildas med står för förtvivlan, vilket kan symbolisera det faktum att människan inte 

kan undkomma sitt eget öde.
64

 Tyglar kan också stundom tolkas som ett tecken på 

föränderliga vindar. Dessa obeständiga vindar är något som gör sig gällande i alla de tre 

utvalda konstverken. I Dürers gravyr kan tyglar och träns ses, han har också givit Fortuna en 

slags urna eller pokal. Enligt Chew representerar denna en form av lottdragning som ett 
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tecken på hennes oberäknelighet, turen kan lätt vända.
65

 Notera att det inte i någon utav de 

utvalda målningarna går att skönja ett ymnighetshorn. 

 

I målningar är det inte ovanligt att Fortuna stående på en glob kontrasterar med virtú vilande 

på en fast kub eller ett block, en symbol för stabilitet respektive instabilitet.
66

  Denna kontrast 

återfinns dock inte i mina för studien utvalda konstverk. Denna relation mellan Fortuna och 

virtù är dock något som blir ytterst märkbart hos Machiavelli.  

   

Machiavellis Fortuna 

I en diskussion kring Machiavellis Fortuna är det nödvändigt att också diskutera begreppet 

virtù, vilket är mycket nära sammanlänkat med gudinnan Fortuna. I likhet med Fortuna 

innehar också virtù flera tolkningar och översätts också på något skilda sätt forskare emellan. 

Morner, som översatt 2008 års utgåva av Il Principe framhåller att virtù skulle kunna 

översattas till begreppet duglighet och att detta således fungerar för Machiavelli som ett slags 

måttanpassat verktyg.
67

 Också Nordin ansluter sig till definitionen av virtù som en form av 

duglighet, men han inkluderar också koncept så som kraft och virilitet i begreppet. Virtù 

kopplas ofta till dygd, men hos Machiavelli har detta kommit att omdefinieras, eftersom han 

väljer att inte tillskriva begreppet någon moralisk innebörd. I korthet menar Nordin att 

termerna Fortuna och virtù, i en ständig kamp, är det som utgör Machiavellis politik.
68

 Vidare 

talar Skinner om virtù som en slags kvalitet vilken används för att stå emot ödets nyckfullhet. 

Med hjälp av denna kvalitet kan man således vinna Fortunas gunst. Hos Machiavelli skulle 

virtù således kunna ses som en slags skyddsvall vilken till viss del kan hindra Fortunas annars 

så raska och oberäkneliga framfart.
69

 Hörnqvist i sin tur sammanfattar relationen mellan 

Fortuna och virtù med orden:   

 

In Machiavelli´s world, man is left to himself, and whether or not he will succeed in his 

undertakings depends to a large extent, but not completely (since fortune or external forces may 

support or thwart his plans), on his ability to interpret the cycles of sublunar existence without 

understanding their origin or purpose.
70
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Intressant i sammanhanget är att Nederman menar att också ett tredje begrepp borde 

inkluderas i relationen virtù-fortuna, nämligen begreppet grazia (grace eller nåd).
71

 Detta 

tredje begrepp återfinns också hos McLean som också han noterar en nära sammanlänkning 

mellan de tre begreppen.
72

 Det sågs som att Gud var den som gav nåd och att människans 

uppgift sedan var att fullända denna genom den egna fria vilja. Machiavelli framhåller i Il 

Principe flera framgångsrika män så som Roms grundare Romulus och Bibelns Moses. Att 

just Moses blev så framgångsrik var enligt honom just för att han valts ut av Gud och att han 

sedan använde sina kunskaper för att uppfylla den gudomliga planen. Nederman 

sammanfattar Guds nåd som en slags uppmaning till handling.
73

  I sjätte kapitlet av Il 

Principe talar Machiavelli om hur det endast är de möjligheter Fortuna skänker som en 

människa har att tacka henne för.74 

 

Att vara duglig nog att fånga Fortunas lockar 

Genom orden: ”[---] they know they have to be prepared at once to hold that which fortune 

has thrown into their laps [---]”
75

 står det klart att det är Fortuna själv som förser människor 

med tillfällen eller möjligheter. Det handlar dock hela tiden om att vara beredd och duglig, 

helt enkelt att inneha virtù när Fortuna väljer att kastar ut en lock av sitt hår. Exempelvis 

skriver Machiavelli: ”[---] so that if fortune changes it may find him prepared to resist her 

blows.”
76

 Samtidigt menar McLean att Machiavelli anser att “[---] people make their own 

luck when they seize opportunities.”
77

 Med andra ord, genom att vara beredd kan man således 

lättare stå emot Fortunas växlingar. Via denna beredskap kan man också ta till vara på de 

möjligheter hon ger och i viss mån också skapa sin egen lycka.  

 

I Discorsi beskriver också Machiavelli hur Fortuna medvetet väljer ut en man för att möta sitt 

öde. Om det är ett storverk hon avser att utföra, väljer hon med säkerhet ut en man som 

innehar tillräcklig kraft och vigör och därmed förstår vidden av den möjlighet hon erbjuder.
78

 

Det står också klart att människor kan gynnas mer eller mindre antingen av ödet eller av sin 

egen förmåga. Genom nedanstående citat bekräftar också Machiavelli den makt och respekt 

som romarna gav Fortuna.  
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Many [authors], among whom is that most serious writer Plutarch, have had the opinion that the 

Roman people in acquiring the Empire were favored more by Fortune than by Virtu. And among 

other reasons which he cities, he says that, by the admission of that people, it can be shown that 

they ascribed all their victories to Fortune, as they had built more temples to Fortune than to any 

other God. And it seems that Livius joined in this opinion, for he rarely makes any Roman speak 

where he recounts [of] Virtu, without adding Fortune.
79

 

 

Att hantera Fortuna  

Minns tolkningen av Fortuna, som diskuterades i bakgrundsavsnittet, där hon med fördel 

delas in i två kontexter. Hörnqvist understryker dels en kristen tolkning och dels en 

antik/hednisk bild av Fortuna. Den kristna Fortuna återfinns hos bland andra filosofen 

Boethius och hos poeten Dante Alighieri, där hon fungerar som ett redskap eller ett uttryck för 

den outgrundliga viljan hos Gud och för den gudomliga försynen. Den antik/hedniska Fortuna 

däremot går tillbaka till Fortunas egentliga ursprung. Den antikinspirerade uppfattningen av 

Fortuna där hon nyckfullt och egenvilligt styr över den jordiska sfären och människorna som 

där lever.
80

 Nordin menar att Machiavellis Fortuna varken kan placeras under kristendomens 

gudomliga försyn och inte heller under de antika författarnas definition av Tyche, vilken som 

bekant inte var möjlig att besegra. I och med virtù kan alltså människan till hälften påverka 

Fortuna, man kan vara förutseende.
81

 Kanske skulle man kunna sammanfatta det som att 

Fortuna endast kan påverkas genom duglighet eller virtù, men dock aldrig till fullo. Men att 

helt enkelt att vara förberedd när Fortuna väl visar sig. Att Machiavelli finner detta troligt blir 

tydligt på flera ställen både Il Principe och i Discorsi. I Il Principe skriver han om Fortuna 

att: ”[…] hon visar sin makt där det inte finns en kraft som är beredd att stå henne emot 

[…].
82

  

 

Att Machiavellis Fortuna i viss mån går att hantera blir kanske tydligt genom den engelska 

titeln på kapitel 25 i Il Principe, What Fortune can effect in human affairs, and how to 

withstand her. I inledningen till detta kapitel förklarar Machiavelli att många anser att världen 

styrs av ödet och Gud, och att människan därför till mycket liten del kan påverka. Själv 

framhåller han att han flera gånger tagit detta påstående i beaktande men kommit fram till att 
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Fortuna enbart påverkar omkring hälften av våra aktioner.
83

 Också Skinner framhåller det 

faktum att Machiavelli, tillsammans med sina samtida renässanshumanister, menar att 

människan styrs av ödet såväl som av Gud, och eftersom Gud inte styr allt, exempelvis vår 

fria vilja, kan vi till hälften själva påverka våra liv.
84

 När det sedan kommer till att i viss mån 

kontrollera Fortuna kommer Machiavelli fram till den brutala slutsatsen: 

 

Jag anser dock att det är bättre att vara impulsiv än försiktig, för ödet är en kvinna och vill man 

bemästra henne, måste man slå och tvinga sig på henne. Hon låter sig lättare vinnas av de hetsiga 

än av dem som håller huvudet kallt. Och just för att hon är kvinna är hon alltid de ungas vän, för 

de är inte lika försiktiga, de vågar mycket mer och befaller över henne med större djärvhet.
85

 

 

Skinner tolkar detta som att Machiavelli således antyder att Fortuna njuter av en brutal 

behandling, han anlägger därmed en slags erotisk vinkel på den klassiska bilden av Fortuna.
86

 

Morner ser också en annan aspekt i Machiavellis uttalande. Det är inte det kristna ödet som 

Machiavelli behandlar i citatet, hon som är blind och outgrundlig men inte heller är hon så 

som romarna trodde, enbart god, utan en kraft som bör bevekas och som är påverkningsbar. 

Häri betonas den egna fria viljan.
87

   

 

I Discorsi diskuterar Machiavelli dock också det faktum att Fortuna endast kan bistås, inte 

hindras. 

  

Jag försäkrar än en gång att det verkligen är sant som hela historien vittnar om, att människor kan 

bistå Fortuna men inte hindra henne. De kan väva Fortunas väv men inte riva sönder den. De bör 

ändå aldrig ge upp hoppet, ty de vet inte vad ödet har i beredskap, och detta följer krokiga och 

okända vägar. Så länge som hoppet finns bör de aldrig ge upp, i vilken situation och i vilka 

svårigheter de än befinner sig.
88

   

 

I tredje boken kommer Machiavelli in på det faktum att ödet dock inte alltid har full kontroll 

över människan: 

 

By which words it is seen how great men are always the same in any fortune; and if it should 

change, exalting him now, oppressing him then, he does not change but always keeps his courage, 
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and this is joined with his way of living so that everyone easily knows that fortune does not have 

power over him.
89

 

 

Notera i sammanhanget Nedermans iakttagelse om hur Machiavelli antyder att om en 

härskare lyckas avstå från stela personliga egenskaper och istället utveckla en form av flexibel 

natur kan denne leva som herre över sitt eget öde. Denna flexibilitet verkar dock ligga bortom 

någon människas vetskap, den är således ouppnåelig. Enligt Nederman visar således 

Machiavelli tvivel i frågan om människan någonsin kan, genom virtù, övervinna Fortuna och 

låter oss ana att politisk framgång ”[---] and hence the conquest of fortune, stems from divine 

favor.”
90

 

 

Intressant är också att Machiavelli stundom använder metaforer för att visa på Fortunas 

växlingar och hur man lättast står emot, eller i alla fall förbereder sig, då hon behagar att visa 

sitt ansikte. I kapitel 15 i Il Principe talar han exempelvis om att bygga skydd eller 

fördämningar för att undvika den översvämning som kan bli där Fortuna drar fram.
91

  

 

McLean i sin tur sammanfattar Machiavellis Fortuna som i slutänden oövervinnerligt 

nyckfull. Trots att människor aldrig själva kan bestämma sitt öde helt och hållet, framhåller 

Machiavelli dock vissa verktyg i att hantera denna nyckfulla gudinna.
92

 Machiavelli visar 

också flera gånger på att det som människan högst strävar efter är de goda gåvor som Fortuna 

skänker (främst rikedom och ryktbarhet).
93

 Människans relation till Fortuna blir således i sig 

tvetydig, alla vill ha hennes gunst men ingen vill krossas av hennes hjul.   

 

Fortunas egenskaper enligt Machiavelli 

I kapitel 7 diskuterar Machiavelli olika sätt att nå kungakronan och visar genom orden “Such 

stand simply upon the goodwill and the fortune of him who has elevated them — two most 

inconstant and unstable things.”
94

 på Fortunas obeständighet och instabilitet.  

 

Fortuna beskrivs inte alltid i positiva ordalag. Då Cesare Borgia får stå som rättsnöre förklarar 

Machiavelli att om hans handlingar inte ger vidare framgång handlar det snarare om ödets 
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ondska än furstens duglighet: “[…] the extraordinary and extreme malignity of fortune.”
95

 I 

Discorsi visar Machiavelli ännu en gång prov på Fortunas envishet eller ovilja genom titeln 

på andra bokens tjugonionde kapitel, Fru Fortuna förblindar människors sinnen då hon inte 

vill att de ska hindra hennes planer. Inte bara titeln på detta kapitel låter oss ana Fortunas 

nyckfullhet, Machiavelli återkommer frekvent till Fortunas obeständighet. I en diskussion 

kring människors ovetskap talar han om ödets växlingar.
96

 Han återkommer också ständigt till 

det faktum att det är Fortuna som förser människan med möjligheter.
97

 Det handlar således 

om att hålla sig väl med Fortuna för att få hennes nyckfulla bistånd, “[…] good is acquired 

with difficulty, unless you are aided by fortune in a way that she, with her power, overcomes 

the ordinary and natural difficulties.”
98

 

 

I december 1513 skrev Machiavelli ett brev till sin vän Francesco Vettori där han bland annat 

uttrycker sitt missnöje över att vara i exil från Florens. I detta brev skymtar, som i flera av 

Machiavellis texter, den nyckfulla Fortuna. Bland annat skriver han: ” […] I keep my brain 

from growing mouldy, and satisfy the malice of this fate of mine, being glad to have her drive 

me along this road, to see if she will be ashamed of it.”
99

 

 

 

V. DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

Nu har det blivit tid att återigen minnas uppsatsens frågeställningar och samtidigt knyta ihop 

studiens alla delar. Frågeställningarna var som bekant: Kan man tala om en specifik 

ikonografi för Fortuna och hur överensstämmer denna med de för min studie utvalda 

konstverken? På vilket sätt beskriver Niccolò Machiavelli Fortuna? Hur överensstämmer den 

Fortuna som avbildas i de utvalda konstverken med den Fortuna som framställs av 

Machiavelli? 

 

Fortuna i konst och litteratur från renässansen 

Som läsaren säkert redan uppmärksammat florerar de utvalda konstverken såväl som 

Machiavellis texter av Fortunas igenkänningstecken.  
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Vid en första anblick på Bellinis målning får man en känsla av att Fortuna är en världslig 

människa av kött och blod snarare än en märktig gudinna. Hans kvinnofigur förmedlar en 

känsla av en sansad och lugn eller möjligtvis en nedstämd och grubblande gestalt. Intressant i 

sammanhanget är dock att Bellinis målning som alternativ titel fått namnet Melankoli. 

Begreppet melankoli har sina rötter i antikens vätske- och temperamentslära. När man hör 

begreppet melankoli eller melankolisk associerar man kanske till nedstämdhet, men det 

melankoliska temperamentet är också nära sammankopplat med genialitet och utvaldhet. 

Aristoteles utvecklade det melankoliska begreppet i nära kombination med Platons idéer om 

galenskap som en väg till en högre existentiell insikt.
100

 Kanske kan man tolka målningen som 

att det framtida livet för människor är höljt i dunkel, medan Fortuna lugnt sitter i Bellinis båt 

med insikt i det mänskliga livets växlingar och oanade vägar.  

 

Genom alla de små figurerna som Bellinis Fortuna har omkring sig, skapas också något 

moderligt över henne, men kanske är det dock så att man som betraktare vilseleds något av 

Fortunas sköra figur. Symboler som skulle kunna visa också på en oberäknelig och kanske till 

och med något grym sida också hos hans Fortuna är den symbolik som kan utläsas i det 

blåsinstrument (kanske en flöjt) som en utan de små barnliknande figurerna bär. Enligt 

Lodwick kan dessa instrument stundom symbolisera oberäknelighet såväl som lidelse.
101

 I den 

lilla båten sitter Fortuna med sina långa lockar och det tunna klädstycket svajande i vinden, 

också tecken på att hans Fortuna är obeständig. Minns också att Fortuna stundom kunde 

avbildas tillsammans med ett hjul, vilket dödliga människor febrilt gjorde försök att ta sig upp 

på. Kanske kan en motsvarighet till detta ses i Bellinis målning där små barnfigurer, kanske 

representanter för jordiska människor, försöker greppa tag i Fortunas klädnad i syfte att följa 

med på ödet resa. En intressant tanke är att Bellinis Fortuna kanske kan tänkas spegla både 

den antika synen med en god gudinna som delar ut gåvor och som det därför är gynnsam att 

hålla sig vän med, men också en medeltida kristen sådan. I målningar kan stundom Guds 

medhjälpare, de som delar ut budskap eller meddelande såväl goda nyheter som dåliga, 

avbildas i form av änglar. Dessa budbärare avbildas ibland i form av små bevingade pojkar, 

putti.
102

 Denna beskrivning stämmer väl in på den lilla figuren i Bellinis målning som just har 

givits detta attribut.   
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Genom Dürers Fortuna får man en god känsla av den makt som Fortuna representerade. 

Minns att Dürer har placerat henne över en liten by, stående på ett klot, ridande på vågor eller 

moln. En intressant tanke är att det kanske är månen (också ett vanligt Fortunaattribut) hon 

står på och att det således är i himmelen hon vistas. Om detta är fallet är det inte helt 

osannolikt att hon i Dürers gravyr följer den kristna tolkningen av Fortuna, som Guds minister 

och nära sammanlänkad med den gudomliga försynen. Minns också Dürers självporträtt från 

1493 som nämndes under rubriken ”Material”, vilken sägs representera hans tankar om hur 

den egna livsbanan styrs av försynen. Med detta i åtanke skulle det således vara föga 

förvånande om hans Fortuna har givits en nära koppling till den gudomliga försynen och 

således också en kristen/medeltida aspekt av Fortuna.  

 

Dürers Fortuna visar på en gudinna med makt, makt att bestämma över människans öde. Bara 

det faktum att hon bär en grimma visar tydligt på den förtvivlan som Fortuna stundom delar 

ut, då människorna inte kan undkomma sitt öde och inte heller alltid förstå den väg ödet leder 

in dem på. Också urnan eller pokalen hon bär visar att turen lätt kan vända. Notera också att 

Dürers Fortuna är den enda av Fortunorna som avbildats oklädd. Enligt Carr-Gomm kan 

nakenhet symbolisera makt eller behag såväl som skam eller sanning.
103

 Flera element tyder 

således på att Dürers Fortuna har givits en mäktig position. Slutligen, liksom i Bellinis men 

också i MZs målning, återfinns vinden som sliter i Fortunas tyger, symbolen för de växlingar 

hon kommer med.  

 

Master MZs teckning visar på ännu en bild av Fortuna, där hon helt sansat balanserar med 

lätthet på det bolliknande föremålet under hennes fötter. I detta konstverk är Fortuna 

ordentligt täckt i tygmassor som sveper i vinden, som tidigare nämnts ett typiskt attribut som 

visar på hennes obeständighet. Inte att förglömma är heller den krans som MZs smyckat 

Fortunas huvud med. Kransen för inte enbart tankarna till en vacker blomsterkrans utan också 

till de lagerkransar som i antikens Rom smyckade segerrika mäns huvuden. En annan tanke 

skulle kunna vara att det är en form av ”blomstergloria”. I kristen konst avbildades stundom 

änglar utan vingar, det enda som då särskiljde dem från människorna var den gloria de bar 

kring huvudet.
104

 Trots att MZ kanske endast avsåg att låta kransen dekorera Fortunas huvud, 
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är tanken om kransen som en form av gloria spännande, då den skulle ge också MZs målning 

kristna inslag, möjligtvis som en representant för den gudomliga försynen.   

 

Förvånande är dock att det inte i något av verken går att skönja ett ymnighetshorn, ett annars 

så vanligt attribut för Fortuna. Konstnärerna har dock varit skickliga på att finna andra vägar 

för att visa på de gåvor eller olyckor som Fortuna skänker. Exempelvis, pokalen i Dürers 

gravyr eller kanske också föremålet som MZs Fortuna håller i ena handen.  

 

I Machiavellis beskrivningar av Fortuna tycker jag mig se hur hans humanistiska 

förhållningsätt till stor del prägla framställningen av Fortuna. Det är således främst den 

antik/hedniska bilden av henne som skymtar mellan raderna, men det skall dock understrykas 

att flera medeltida inslag frekvent gör sig gällande. Machiavelli har också en tendens att 

förändra bilden av Fortuna något skrifterna emellan, något som jag återkommer till nedan.   

 

Machiavelli använder flera gånger metaforer för att konkretisera Fortuna och virtù, minns 

exempelvis Il Principe i vilken han använder fördämningar som ett uttryck för virtù. I konsten 

associeras som bekant också Fortuna med vindar, floder och andra symboler förknippade med 

vatten. I detta symbolspråk kan man således se en gemensam nämnare mellan bildkonsten och 

det litterära. Innebörden av såväl konstens symboler (så som vinden, båtar eller vatten) och 

Machiavellis skyddsvallssymbol visar ju alla på en Fortuna som en nyckfull, oberäknelig och 

stundom omöjlig kraft att stoppa.  

 

Det kan vara svårt att helt avgöra om Machiavellis Fortuna i sin helhet bör uppfattas som en 

Guds minister. Nederman menar att hans Fortuna bör ses som en ”[…] mistress of human 

destiny, and that destiny … is subject to chance, not to reason.”
105

 Kanske ligger det något i 

att Machiavellis Fortuna snarare handlar om slumpen än om förnuftet. Sammantaget kan det 

dock tänkas att alla utvalda konstverk tillsammans bidrar med anblickar av en antik bild av 

Fortuna såväl som en medeltida sådan, trots att de medeltida inslagen stundom blir de 

tydligaste i synnerhet hos Dürer.  Det är också intressant att se hur konstnärerna liksom 

Machiavelli tillskriver Fortuna såväl låga (världsliga) som höga (andliga) egenskaper. Hos 

Machiavelli är hon stundom en ganska hal kraft, det är svårt att fånga de möjligheter hon 

sänder ut samtidigt som hon stundom är svår att förstå sig på. För att sedan nästan byta 
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skepnad, exempelvis i citatet om att då hon är en kvinna, måste man tvinga sig på henne för 

att få bukt med henne. Fortuna har i detta nästan fått en mänsklig gestalt, i alla fall likställs 

hon med en kvinna av kött och blod.  

 

Intressant är också att Machiavelli ständigt talar om historien som livets läromästare, detta 

skulle kunna kopplas till bemästrandet av Fortuna. Genom att man drar lärdom av historien 

och därmed blir en dugligare, exempelvis furste, har man också lättare att handskas med 

Fortuna när hon behagar att visa sitt ansikte. När det kommer till Machiavellis Fortuna, som 

också Hörnqvist noterar, står människan ensam och hennes förmåga att lyckas eller inte i det 

hon företar sig handlar till största delen om hennes förmåga att tolka ödets växlingar.
106

  

Fortuna kunde ses både som själva förändringen den händelsen som skedde, men också som 

aktören vilken utförde handlingen. Detta innebär att renässansens författare således, i en och 

samma text, kunde tala om själva förändringen i sig liksom aktören bakom förändringen.
107

 

Kanske är det just detta som sker i Machiavellis texter, och som därför gör att hans Fortuna 

ibland kan uppfattas som tudelad. En annan bidragande faktor till Machiavellis stundom 

skilda bilder av Fortuna, skulle kunna kopplas till ödets växlingar i sig. Ibland kan det 

uppfattas som bra att hon visar sitt ansikte, när hon kommer med möjligheter människan är 

förberedd på, men då hon väljer att leda människan på en väg bortom det egna förnuftet, en 

obegriplig väg, är det inte konstigt att hon uppfattas som hård eller till och med grym. När det 

kommer till tanken om att Fortuna förser människor med lycka och stundom olycka, beroende 

på om man är förberedd eller om man förstår ödets väg, är det intressant att också lyfta 

Fortunas ibland tudelat ansikte i konsten. Under antiken sågs ju Fortuna som en god gudinna 

för att under medeltiden förändras till att också stundom uppfattas som grym. Möjligen kan 

det vara så att det tudelade ansiktet visar på just den medeltida synen om en grym respektive 

en god sida hos Fortuna. Eller kan det ju också tänkas att det delade ansiktet helt enkelt bara 

visar på hennes ombytlighet. Trots att det inte klart kan fastställas i mina utvalda konstverk 

om Fortunorna faktiskt har tudelade ansikten, är det hursomhelst inte helt otänkbart att så är 

fallet.  Alla konstnärerna visar ju, genom attributen, trots allt på en mycket nyckfull gudinna. 

De tydligaste attributen som förekommer i alla de utvalda målningarna och som med fördel 

också kan kopplas till Machiavellis Fortuna är nog vinden och det sfärliknande föremålet. 

Vinden liksom hjulet eller det globliknande föremålet speglar som bekant i 

Fortunasammanhang instabilitet och ombytlighet. Dessa egenskaper är också något som 
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Machiavelli ständigt tillskriver Fortuna, inte minst i hans uppmaning till att inneha virtú för 

att kunna möta Fortunas växlingar. 

 

Avslutningsvis kan återigen understrykas att man hos de utvalda konstnärerna såväl som hos 

Machiavelli går att finna både antika/hedniska liksom medeltida/kristna aspekter av Fortuna.  

Sammantaget kan man också se hur Fortuna beskrivs av Machiavellis såväl som framställs av 

de utvalda konstnärerna både med högre attribut, en gudomlig makt, men också med lägre 

egenskaper, som en människa av kött och blod. Chews notering om att poeter som skrev om 

Fortuna många gånger kunde ha en målning, gravyr eller dylikt som utgångspunkt är högst 

intressant.
108

 Detta innebär i praktiken att det således finns en mycket nära koppling mellan 

bild och text, något som också har visar sig genom min studie. Trots att Fortuna kan 

framställs på olika sätt, återkommer hennes nyckfulla natur frekvent.  

 

 

VI. SAMMANFATTNING 

För att sammanfatta ovanstående studie i korta ordalag är den romerska gudinnan Fortunas 

framställningar i bild och text från renässansen ett högst intressant ämne att undersöka. Denna 

studie har dels syftat till att utreda hur Fortuna har avbildats i tre utvalda konstverk av 

Giovanni Bellini, Albrecht Dürer och Master MZ samt dels att se hur renässansförfattaren 

Niccolò Machiavelli har gestaltat samma gudinna fast i text. Fortuna kan med fördel delas in i 

två skilda kontexter eller aspekter, ett antik/hedniskt synsätt, där också renässansens bild av 

henne inkluderas, samt ett medeltida/kristet sådant. Under antiken sågs hon som en god 

gudinna, värd att vörda då man kunde skaffa sig en bundsförvant i henne. Genom medeltiden 

kom denna syn att förändras och istället fick Fortuna både en god sida såväl som en som 

uppfattades som grym. Hon definierades också som en Guds minister och blev ett uttryck för 

den gudomliga försynen.   

 

Det har visat sig vara ett fruktsamt ämne då få tidigare studier inom detta område har utförts. 

Genom studien har det visat sig att Fortuna skiljer sig något konstverken emellan men att man 

ändock också kan se flera likheter. En större gemensam nämnare mellan konstverken och 

texterna är att de alla beskriver eller avbildar Fortuna som en nyckfull och oberäknelig kraft. 

Konstverken visar på dessa egenskaper genom symbolik medan texterna bokstavligt uttrycker 

dessa frekvent. Vad gäller konstverken så använder sig exempelvis alla konstnärerna av ett 
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globliknande föremål, ett tecken på Fortunas nyckfullhet. Stundom avbildades Fortuna också 

med ett tudelat ansikte, en vacker ung sida kontra en gammal bräcklig sida. I de utvalda 

målningarna är enbart ena sidan vänd mot betraktaren, kanske är det endast den vackra sidan 

som är tillgänglig för beskådan. Sammantaget visar alla målningarna tillsammans med 

texterna prov på både den antika såväl som den medeltida synen på Fortuna. När det kommer 

till Machiavellis Fortuna visar sig detta genom metaforer, men också genom direkta uttryck. 

Han återkommer också till det faktum att det handlar om att vara beredd, tillräckligt duglig, 

helt enkelt att inneha virtù för att på bästa sätt möta Fortunas växlingar. Som den 

renässanshumanist Machiavelli var är det sannolikt att han företrädde den antika (därmed 

också renässansiska) synen på Fortuna, dock är det oundvikligt att inte också ta de medeltida 

intrycken i beaktande. Att döma av de medeltida inslag som återkommer såväl i konstverken 

som i texterna bekräftas på ett sätt den tes att om medeltida tankegångar också levde kvar in 

på renässansen, trots de starka antika influenserna.     
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