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Abstract 

 

Studiens huvudsyfte är att analysera hur man i bildkonst och skulptur från antiken fram till 

våra dagar beskrivit  hjärtat som centralt organ för såväl tillfälliga affekttillstånd som stabila 

personlighetsdrag. För att på ett djupare sätt förstå dessa föreställningar jämförs här ett urval  

konstnärligt visuella uttryck inom bildkonst och skulptur med respektive epoks kunskaper och 

föreställningar  om hjärtats funktion som fysiskt organ.   

 

I uppsatsen diskuteras också de metodproblem som har att göra med hur man i realtid skall 

förstå hur de bildmässiga och skulpturala uttrycken för känslomässig affekt i bilder och skulp-

turer tolkats av tidigare generationer. Frågeställningarna kommenteras utifrån Poppers och 

Gadamers syn på ”förförståelse”, ”Kuhns paradigmteori”, ”New Historicism”, ”Foucaults dis-

kursbegrepp” och ”New Cultural History”. Problemställningarna berörs för att betona att det 

givetvis finns alternativa sätt att förhålla sig till ämnet. I den här studien är dock metodvalet 

medvetet tydligt och materialet tolkas i realtid. Det kompletteras dock med några exempel på 

vilka konsekvenser som synen på hjärtat fått i praktisk handling under tidigare tidsperioder.  

 

I studien framläggs slutligen en tolkning om orsaken till att hjärtat fått och har den symbol-

funktion det har. Den bygger på den samverkan som sker mellan hjärt- och nervfunktioner 

och som medför att man rent fysiskt känner av olika typer av affektreaktioner i bröstregionen. 
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i. Utgångspunkt. 

 

Det mänskliga hjärtat har, så långt tillbaka som det finns belägg, ansetts som centrum för så-

väl stabila personlighetsdrag som tillfälliga affekttillstånd. Man har ofta talat om det i figura-

tiva termer som att personer haft ett ”gott eller ont hjärta”, ett ”modigt hjärta”, att ”hjärtat 

brast av sorg” , att någon hade ”krossat hjärta”, att ”hjärtat fastnat halsgropen” eller att ”hjär-

tat nästan sprängdes av lycka”. Det svenska ordet hjärta har sitt ursprung i det anglosaxiska 

heorte. I fornsvenskan talade man om hiarta, i urgermanskan hertô. I engelskan talar man om  

heart, i tyskan Herz, i nederländskan hart och isländskans hjarta. Den indoeuropeiska roten är 

källa till det grekiska kapoia och det latinska cor/cordis.                                                               

 

Uppsatsens fokus är att belysa på vilket sätt hjärtat fungerat som metafor och visuellt uttryck  

från antiken fram till våra dagar ställt i relation till  hur kunskapen om hjärtats faktiska funk-

tion förändrats under samma period. Analysen av metaforerna begränsas framför allt till 

skulptur och måleri.  

 

ii. Tidigare forskning och material. 

Fokus för denna studie är en  undersökning om kunskaperna om hjärtats anatomi och fysio-

logi haft någon effekt på föreställningarna om hjärtat som centrum för tillfälliga och stabila 

personlighetsdrag. Trots en noggrann genomgång av centrala databaser som Libris, Psych-

Info, PsychNET/APA, SocINDEX(EBSCOhost), Web of Science, PubMed och JStor har det 

inte varit möjligt att hitta några tyngre och centrala studier som berör uppsatsens fokus. Man 

kan därför knappast tala om tidigare forskning utan problemställningen är i allt väsentligt att 

se som "jungfruelig mark." 

 

För att få tag i relevanta data som skulle kunna belysa problemställningarna har arbetet 

genomförts på följande sätt.                                                                                                 

 

I. Hjärtats idéhistoria och den medicinska utvecklingen inom kardiologin.Här har fokus varit 

att hitta relevant litteratur genom PubMed och Libris. Detta har inte varit förenat med några 

större svårigheter eftersom området är väl undersökt och dokumenterat. 

 

II. Hjärtat som metafor/visuellt uttryck. 

Det har inte varit möjligt att hitta någon direkt källa där man kan få relevant information. 

Sökprocessen riktades därför i första hand till databaserna vid de stora europeiska muséerna 
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(British Museum, Louvren, Uffizierna, Nationalmuséum etc). Dilemmat är att de konstverk 

som finns i baserna inte är registrerade på "hjärta" utan på konstnär, titel etc. Några enstaka 

verk gick dock att hitta den vägen 

Lösningen blev att återgå till i första hand Libris och söka idéhistorisk litteratur som på ett 

allmänt sätt kunde beskrev människans föreställningar om hjärtat. I den litteraturen fanns 

också ett bildmaterial som kunde användas och genom vilken det var möjligt att gå vidare. 

Det slutgiltiga valet av bilder bygger på att det var sådana som kunde uppfattas som 

representativa för tidsandan och därigenom ha optimal relevans för frågeställningarna. 

 

iii. Problemställningar. 

 

Utifrån den övergripande problematiken har tre konkreta frågeställningar utkristalliserat sig. 

 

1. Har kunskaperna om hjärtats anatomi och fysiologi haft någon effekt på valet av bild-      

   mässiga och skulpturala uttryck?    

 

2. Går det att se något samlat mönster i valet av uttryck? 

 

3. Går det att se någon förändring av uttryck över tid?       

 

 

iv. Teoretiska grunder och metodval.  

 

I den här studien ställs två parametrar mot varandra. Den första beskriver den idéhistoriska 

och faktiska utvecklingen av kunskapen om hjärtats anatomi och fysiologiska funktion. Den 

kan i allt väsentligt ses som fakta i strikt positivistisk mening. Den andra parametern beskriver 

vilka tillfälliga eller stabila personlighetsdrag som förknippats med hjärtat och hur de ut-

tryckts i bild och skulptur från medeltid till nutid. Det finns naturligtvis inget absolut givet 

och korrekt sätt att närma sig problematiken och valet av metod styr utfallet. För att ge en 

relief mot vilket resultatet av den här studien kan tolkas och tydliggöra dess begränsningar 

och möjligheter presenteras därför några alternativa angreppssätt. Oavsett vilken metod man 

använder, så kan den naturligtvis bara ge svar på de frågor, som ligger inom respektive metod.  

Det finns några alternativa metodanslag och tolkningsalternativ som framträder som angeläg-

na att kommentera i anslutning till den här studien. 

Det finns ett sätt att försöka tolka problematiken som kan beskrivas i termer av den väster-

ländska kulturens eviga konflikt mellan hjärta/eros och tanke/logos. I en del trosuppfattningar 

finns det föreställningar om att anden eldar själen och själen eldar kroppen. ”Själ” är då jäm-

ställt med det grekiska psyche och det latinska anima. Det kan då ställas mot det grekiska 
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pneuma och det latinska spiritus eller det hebreiska rauch som brukar översättas med ”ande-

dräkt” och underförstått syftar på ande eller gudomlig översinnlighet. Anden beskrivs i dessa 

sammanhang också som ”själens själ”. Med det här perspektivet är naturligtvis hjärtats faktis-

ka funktion helt ointressant utan allt handlar om låta metaforer förbli metaforer. 

En annan problemställning med lingvistisk bakgrund har framförts av Umberto Eco.1 Om man 

för över hans distinktion mellan öppen och sluten text till bild- och skulpturtolkning  så kan 

man  möjligen uppfatta att många av konstverken skall  läsas/tolkas som öppna. Det är en 

frågeställning som är omöjlig att få svar på. Varje generation har en tendens att se historien på 

sitt sätt och  uppfatta det som den slutgiltiga sanningen. Peter Burke har i det sammanhanget 

påpekat att tolkningen av  det förflutna är lika tidsbundet som i stort sett alla andra aktivitet-

er.2
 Davis skriver i samma anda att "the paradigm constitutes the discipline".

3
 Socialantropo-

logen Ruth Benedict har formulerat sig på ett likartat sätt med orden ”Vi ser inte den lins 

genom vilken vi betraktar världen”.4
 Hennes påpekande för lätt tankarna till Karl Poppers och 

Hans-Georg Gadamers idéer om förförståelse.  Popper drev frågan att det är omöjligt att 

studera naturen, eller som i det här fallet, bilder och skulpturer utan  att ha en hypotes som gör 

det möjligt att uppfatta en struktur eller ett mönster. Hade vi inte det skulle vi bara se en 

oöverskådlig röra. Detta påminner något om Hans-Georg Gadamers begrepp dvs att tolkning 

alltid bygger på en förförståelse eller om man så vill ”omdöme i förväg”.5 

Ett annat sätt att närma sig materialet är att tänka i Thomas S. Kuhns termer och tolka till 

exempel förändringar av tolkningar mellan olika epoker i termer av paradigmskiften.6 Det är 

givetvis lika möjligt att studera förändringarna i termer av Michel Foucaults diskursbegrepp.7 

En konsekvens av den här hållningen är, att om man vill fördjupa analysen, så borde man 

sträva efter att med optimal tydlighet ange utifrån vilken teoretisk ståndpunkt man närmar sig 

materialet.  

New Historicisms kanske mest prominente företrädare Stephen  Greenblatt beskriver historien 

som en serie "ruptures between the ages". Han anser att analysen av det konstnärliga verket är 

intimt förknippat med kritikerns personlighetsstruktur, hans allmänna livssyn, utbildning och 

sociala förhållanden etc. En nutida läsare eller betraktare kan alltså aldrig uppfatta en text 

eller ett konstverk på samma sätt som en antik läsare. En konsekvens av detta blir att när nästa 

                                                 
1
 Umberto Eco, The role of the reader: explorations in the semiotics of texts, London 1981. 

2
 Peter Burke, What is Cultural History, Cambridge 2008, s.39. 

3
 Whitney Davis,   i Preziosi, Donald. The Art of Art History. Oxford 2009, s.35-44. 

4
 Ruth Benedict, i Frykman, Jonas  & Löfgren, Orvar.  Den kultiverade människan, Lund 1986, s.13. 

5
 Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, New York 1997. 

6
 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962. 

7
  Michel Foucault, Diskursernas kamp, Stockholm 2008. 
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generation NH-företrädare skriver om samma ämne kan resultatet bli helt annorlunda genom 

att varje tolkning sker genom den enskilde betraktarens ögon och varje kritiker är ”barn av sin 

tid”. Greenblatt menar också att det är naivt att påstå att det finns en given mening i ett konst-

närligt uttryck  utan det betyder olika för olika läsare ("the doctrine of the plurality of mea-

ning").8
  Med det synsättet så borde man lägga ner kraft på att tydliggöra sina egna 

ståndpunkter innan man redovisar sin tolkning av en målning eller en skulptur.  En 

konsekvens av den här hållningen är, att om man vill fördjupa analysen, borde man sträva 

efter att med optimal tydlighet ange vilka personliga motiv man har till valet av ämne och 

försöka klargöra vilken form av bias det kan innebära. 

Om man ansluter sig till  New Cultural History så får studien  ytterligare ett annat fokus. Me- 

todmässigt lutar man sig här mot socialantropologin, där det finns en metodarsenal som är til-

lämpbar i det här sammanhanget och som ger möjlighet att förstå och tolka meningen med hur 

man under olika epoker tolkat bilder och skulpturer.  Centrala företrädare för synsättet, som 

Lynn Hunt, menar att man bör närma sig och tolka beteende på ungefär samma sätt som man 

tolkar litteratur.9 En sådan metodmässig hållning skulle naturligtvis få påtagligt nya konse-

kvenser. Man skulle då inte nöja sig med att analysera konstverken utan även utnyttja social-

antropologiska metoder för att ge en fördjupad relief åt studien. En teoretiker vars metod det 

förefaller rimligt att luta sig mot, är socialantropologen Clifford Geertz.10  Hans metodik inne-

bär också en annan förskjutning av fokus. Huvudtanken är här att man skall närma sig kultur-

system analogt med hur man läser en text. Geertz vill återknyta till den traditionella historie-

forskningen och frigöra sig från strukturalister som Bronislaw Malinovski och Claude Lévi-

Strauss.  Han betonade att man borde studera inte bara vad man sade om konstverk, utan ock-

så  hur man faktiskt betedde sig inför det.  En konsekvens blir att utnyttja Geertz’ utveckling 

av Gilbert Ryles begrepp thick description.  Det klassiska exemplet han anför är,  att man ser 

en man blinka. Det betyder att man kan begränsa sig till en narrow description och bara be-

skriva det som en rörelse med  ögonmusklerna. Motsatsen thick description  innebär att man 

tolkar ögonrörelsen utifrån kontexten. Blinkningen kan ju betyda ögonirritation, flirt, ett sätt 

att kommunicera ironi, konspiration etc.  Genom att inte bara beskriva ett beteende utan att se 

det i sin kontext så kan det därigenom  bli meningsfullt för en utomstående. Geertz fick ur-

                                                 
8
  Cathrine Gallagher & Stephen Greenblatt, Practicing New Historicism, Chicago  2001.    

9
  Lynn Hunt, The New Cultural History, London 1989. 

10
 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York 1973,  s.3–30.  
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sprungligen idén till begreppet från den engelske filosofen Gilbert Ryle, som i en klassisk 

föreläsning talat om fenomenet i "What is le Penseur doing?"11 

Ytterligare ett sätt att närma sig problematiken skulle kunna vara att tolka hjärtbilderna i ett 

semiotiskt paradigm. Det finns ett antal centrala företrädare för detta synsätt som Roland Bar-

thes
12

, Jean Baudrillard,
13

 Umberto Ecco
14

 och Nelson Goodman
15

 som på olika sätt bidraget 

till vårt sätt att tolka tecken. Det är emellertid heterogena teoribildningar under det gemen-

samma begreppet semiotik. Det krävs därför stor tydlighet när man anger valet av  metod. 

En studie av det här slaget innebär alltså att man måste ta ställning till ett antal metodproblem. 

I uppsatsen parallellställs två paradigmer. Det ena berör medicinska fakta  och kan därigenom 

försiktigtvis betraktas som objektivt i vid mening. Det andra berör hjärtat som metafor och in-

nebär en del hermenutiska problem. Med ovanstående problematik som bakgrund är det vik-

tigt att tydliggöra, att tolkningarna av bilderna och skulpturerna  i den här studien görs i real-

tid från ett nutida perspektiv med de möjligheter och begränsningar det innebär. Det betyder 

att de görs med medvetenhet om att de har den typ av subjektivitet som bland annat företräd-

arna för New Historicism påpekat. Det kan handla om genusperspektiv,16
  kulturkännedom17

 

etc. En annan inbyggd svårighet har att göra med frågeställningen om konstverkets "form vs 

innehåll". Man kan ibland se påståenden om att en formell beskrivning av ett konstverk kan 

ses som något objektivt medan subjektiviteten är begränsad till tolkningen. Det finns skäl att 

inse att även beskrivningen av ett verk har ett subjektivt inslag och att det därför är missvi-

sande att se det som alltigenom objektivt.18 Ett kompletterande  sätt att  fördjupa analysen är 

därför att kontextualisera analysen av föreställningarna om hjärtat. I traditionen från  New 

Cultural History och Geertz  ges några exempel på detta. De mer utförliga berör den Heliga 

Teresa från Avila och Habsburgarnas begravningsritualer. Trots olika metodmässiga svårig-

heter  är ambitionen att försöka beskriva och tolka materialet på ett sådant sätt att det är möj-

                                                 
11 Gilbert Ryle, The Thinking of Thoughts: What is ‘Le Penseur’ Doing? i  Collected Papers vol. 2, London 1971     

    s.480-496.       
12

 Roland Barthes, The Semiotic Challenge, New York 1988. 
13

 Jean Baudrillad, The System of Objects, London 1998. 
14

 Umbero Ecco, A Theory of Semiotics, Bloomington & London 1976. 
15

 Nelson Goodman, Languages of Art, Indianapolis 1976. 
16

 Anna-Lena Lindberg, Konst, kön och blick, Stockholm 1995. 
17

 Berit Sahlström, Bildförståelse inom och mellan kulturer, Stockholm 1997. 
18

 Eva Nodin, Tusen möjligheters rike, Stockholm 2004, s.4. 

    Jan-Gunnar Sjölin, Om konstkritik, Lund 2003,  s.20-21. 

    Ragnar Josephson, Den svenska smaken. Konstkritik från barock till romantik, red. Hugo Palmsköld, 

    Lund 1997. 

    Lars Olof Larsson, Metoder i konstvetenskap, Stockholm 2010.  
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ligt att uppfatta beskrivningarna som optimalt rimliga. Det är den typ av "praktisk objektivi-

tet" som betecknas som "intersubjektivitet".19 

 
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

                                                 
19

 Jan-Gunnar  Sjölin, Om konstkritik, Lund 2003, s.20-21. 
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                         Ett fenomen är oförklarligt så länge observationsområdet 
                                                                                                  inte inkluderar det sammanhang fenomenet uppstår i. 

                                                                                                                                                                   Paul Watzlawick 

 

 

 

 

Hjärtat som organ.  

 

       
Figur 1. 

                              Vägning av hjärtat. /Anubis med schakalhuvudet övervakar när hjär- 

    tat (ib) vägs mot en fjäder som symboliserar rättvisa och sanning. 

 

En förutsättning för en nyanserad förståelse för vår användning av hjärtat som symbol är att 

man ställer den mot en bakgrund av de föreställningar man under historiens gång haft om  

hjärtat som organ. Även om uppsatsens fokus är medeltid till nutid så blir de föreställningarna  

begripliga först om man ser dem som en konsekvens av en lång idéhistorisk tradition som kan 

följas bakåt till Babylon, Egypten och Grekland. För att tydliggöra detta ges därför också 

några centrala nedslag i de antika kulturkretsarna.  
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i. Antiken. 

 

Figur 2. 

Homeros 

Föreställningar om hjärtat som organ finns beskrivna redan i babylonska texter.20  I det sume-

riska Ishtareposet berättas om striden mellan kärleksgudinnan Ishtars goda hjärta och det onda 

hjärtat hos dödsgudinnan Erishkegal.21 Sjukdomar berodde på gudarnas vrede och botandet 

gick ut på att  driva ut de demonerna.22
  Kopplingen mellan tro på övernaturliga krafter i sam-

band med sjukdom var så stark att man inte tillät empiriska studier av dem.  

För egyptierna var hjärtat ett organ som hanterade kognitiva och emotionella sinnestillstånd 

liksom förmågan för insikt och inlevelse. Vid balsameringen tog man alltid ur inälvorna men 

lade tillbaka hjärtat. Det skulle vägas av Osiris för att bedöma hur individen levt sitt liv. 

Homeros var av uppfattningen att det centrala organet för känslor var diafragman (phren).23
  

Det var också i diafragman Homeros lokaliserade känslorna. Hjärtats funktion såg han som 

försumbar i förhållande till diafragman.24 I och med Hippokrates25  inleddes början på ett pa-

radigmskifte med förskjutning mot rationalitet.26 Läkekonsten  uppfattades nu mer som ett 

hantverk och betecknades därför med termen technê. Under 400-talet f.Kr drev Alkmaeon27 

idén att sjukdom berodde på störningar i kroppens jämvikt och att hjärnan var centrum för in-

tellektuell aktivitet.28 Man  försökte nu samordna humoralpatologin29 med årstidsväxlingar, de 

fyra elementen (luft, jord, eld och vatten) och de proximala kvalitéerna (varm, kall, torr och 

våt; se fig 4. s.14 ).30 Människans natur (physis) kunde därigenom kopplas ihop med univer-

                                                 
20

 Lennart Warring & Taina Kantola, Gilgamesheposet, Stockholm 2003, s.15. 
21

 Frank Nager, The Mythology of the Heart, Basel 1993, s.39. 
22

 James Longrigg, Greek Rational Medicine, London 1993, s.5. 
23

 Grekisk episk skald ca 700 f.Kr. 
24

 Frank Nager, The Mythology of the Heart, Basel 1993, s.51. 
25

 Grek och antikens mest berömde läkare, 400-talet - början av 300-talet f.Kr. 
26

 Longrigg 1993, s.26. 
27

 Grekisk naturfilosof med inriktning mot medicin, 500-talet f.Kr. 
28

 Longrigg 1993, s.52. 
29

 Idén att sjukdomar berodde på obalans mellan kroppsvätskor som gul galla, svart galla, slem och blod. 
30

 Paul Carrick, Medical ethics in the ancient world, Georgetown 2001, s.31. 
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sums natur.31  I slutet av århundradet fanns en konflikt mellan  naturfilosofernas dogmatiska à 

priori metodologi och kravet på empiri. Hippokrates hade en till delar korrekt uppfattning om 

hjärtat och förstod att alla blodkärl har kontakt med det.32 Efter Hippokrates dominerades dis-

kussionen av Platon.33  Han lokaliserade intellektet till hjärnan och delade upp själen så att 

den dödliga satt i hjärtat och den odödliga  satt i huvudet. Hjärnan var överordnad hjärtat för 

att som ”vaktpost”  hindra de subfreniska34 begären från levern. Aristoteles var empiriskt in-

riktad och uppfattade att intellektet och kontrollsystemet för rörelser var lokaliserat till hjär-

tat.35  För Aristoteles var själen en enhet och den fanns i det varma hjärtat (kentron).  Hjärnan 

beskrev han däremot som en ”kall” kroppsdel. 

I Alexandria kunde man se en optimal kombination av det grekiska rationella tänkandet och 

kunskapen om kroppen genom balsameringstraditionen.36 De  centrala namnen var  Herofi-

los37 och Eratistratos.38
 Herofilos förstod också att hjärnan var ett överordnat organ och kunde 

beskriva bland annat delar av perifera nervsystemet samt vener och artärer. Han ansåg att ar-

tärerna (de syrerika blodkärlen) innehöll både luft/pneuma och blod.39 Eratistratos brukar till-

skrivas äran av att vara den förste som insåg att hjärtat var en pump. Han kände till blodom-

loppet men beskrev att det cirkulerade i ”fel ordning”. Han kunde också identifiera de båda 

kamrarna, förmaken och klaffarna. Han trodde dock att blodet gick ut i venerna utan att flyta 

tillbaka och ansåg  att det inte fanns något blod i artärerna utan att det var ”andedräkten” som 

passerade genom dem. Han förstod också att varje organ fungerade med hjälp av nervsyste-

met.  Eratistratos tänkte vidare att luft tas in i lungorna och passerar hjärtat. När den får kon-

takt med blodet förändras det till en annan typ av luft kallad ”vital anda”/vital spirit som 

skickas till olika kroppsdelar av artärerna. När det når hjärnan förändras det till ytterligare en 

annan form av luft kallad ”animal eller primitiv och hos djur dominerande  anda”/animal spi-

rit, som når olika delar av kroppen med hjälp av nerverna. Det är dock angeläget att påpeka 

att begrepp som luft/pneuma, ”animal anda”/animal spirit, ”vital anda”/vital spirit etc är 

begrepp som är svåra att definiera och begreppen måste därför tolkas  med stor försiktighet. 

 

                                                 
31

 Carrick 2001, s.30. 
32

 Longrigg 1993, s.170. 
33

 Longrigg 1993, s.68. 
34

 Under mellangärdet. 
35

 Longrigg 1993, s.73.   

   Geoffrey Ernest Richard Lloyd, In the grip of  disease, Oxford 2004, s.179. 
36

 Hilding Thylander, Den grekiska världen, Stockholm 1998, s.172-173. 
37

 Medicinare från Alexandria, 200-talet f.Kr. 
38

 Medicinare från Keos, 200-talet f.Kr. 
39

 Robin Lane Fox, Antikens värld, Stockholm 2005, s. 278. 
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Figur 3.  

Galenos  

 

De föreställningar som fanns i Rom om hjärtas funktion var ett resultat av en mycket lång idé-

historisk tradition som hade vidareutvecklats i allt mer rationell riktning inom  den grekiska 

kulturkretsen.  Det mesta cirkulerade också kring en enda mans teorier och det var Galenos 

(129-199 e.Kr.) Den romerska medicinen innebar  inte någon större egen  utveckling. I allt 

väsentligt begränsade man sig också till att översätta texter från den hippokratiska traditionen 

till latin.40 En av de mera berömda läroböckerna i romersk medicin skrevs av Celsus,41 men 

den var i allt väsentligt baserad på grekiska förlagor.42
  Det finns egentligen, i det här 

sammanhanget, bara anledning att kommentera en av de mest inflytelserika medicinarna 

under romersk tid nämligen just Galenos. Han var för övrigt grek född i Pergamon och  skrev 

på grekiska. Dessutom var han Markus Aurelius livläkare och hade också arbetat som läkare 

vid gladiatorspelen. Därigenom hade han erövrat en stor erfarenhet av traumatiska skador.43 

Galenos menade att det var möjligt att tillägna sig kunskaper på två sätt. Det ena var genom 

förnuftet/logos dvs teoretiska begrepp, definitioner, axiom, argument och idéer å den ena 

sidan och erfarenhet/peira å den andra.44  

Galenos  var en övertygad humoralpatolog och utvecklade den äldre teoribildningen. Han 

ansåg att en människas hälsa berodde på balansen mellan framför allt olika kroppsvätskor 

nämligen slem/phlegma, gul galla/chole,  svart galla/melaina chole och blod/sanguis. Denna 

balans var i sin tur också kopplad till styrkan i ”livskraften”.45 Detta system var i sin tur en del 

av paradigmet varmt-kallt-fuktigt-torrt samt de traditionella baselementen eld-luft-jord-vatten. 

                                                 
40

 Helen King, Greek and Roman medicine,  London 2001, s.32. 
41

 Romersk författare från1:a århundradet e.Kr som skrev en berömd encyklopedia. 
42 Tore Janson, Latin - Kulturen, historien, språket, Stockholm 2009, s.71.   
   Erwin Ackerknecht, A short history of medicine, London 1982, s.72-78. 

    Helen King, Greek and Roman Medicine, Bristol 2001, s.38-43.   

    William Bynum, The History of Medicine, Oxford  2008, s.15-23. 
43

 Fik Meijer, Gladiatorer, Lund 2005, s.64. 
44

 Philip Van der Eijk, Medicin and Philosophy in Classical Antiquity, Cambridge 2005, s.279.  
45

 Janson 2009, s.149. 
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Galenos teleologiska teori var central långt fram i medeltiden och ett skäl till att den accep-

terades var att hans ”livsdrivande kraft” av kyrkan uppfattades som liktydigt med ”själen”.46 

Galenos tänkte också att blod flyter kontinuerligt ut från porer i hjärtat på samma sätt som 

vatten i ett konstbevattningssysystem. Det är märkligt att Galenos så kunde missta sig på 

hjärtat och blodflödet. Det berodde förmodligen på att dissektioner var förbjudna under hans 

tid. 

 

 
Figur 4. 

 

Galenos fysiologiska teori 

De fyra baselementen, kroppsvätskorna och proximala kvalitéerna 

 

En svaghet i dåtidens kardiovaskulära (blodcirkulationssystemet) idéer var att man inte kände 

till syrets betydelse  samt relationen mellan det stora och lilla kretsloppet. Den allmänna upp-

fattningen var att blodet pumpades ut till ådrorna och avdunstade där.  

Den romerska kärlekspoesin är full av i hjärtat belägna starka känslouttryck för åtrå, svartsju-

ka, hat, besvikelser, kärlekssorg, men också omåttlig lycka, lustfylld passion etc. I den rom-

erska medicinen  såg man däremot kärleken inte bara som ett positivt tillstånd utan också som 

en sjukdom. Detta har beskrivits av senromerska och bysantinska medicinare och författare 

som Aretaios (100 e.Kr.), Oreibasios (ca 320-ca 400 e.Kr.), Caelius Aurelianos (400-talet 

e.Kr.) och Paulos från Egina (ca 625-690 e.Kr).  Caelius Aurelianus beskrev obesvarad kärlek 

närmast som ett maniskt tillstånd   

"Andra säger att kärlek bör föreskrivas åt de galna, varigenom sinnets inriktning skulle vändas och därigenom 

renas från vansinnets betryck. De inser inte den nakna sanningen, att kärleken i månget fall är själva orsaken till 

vansinnet".
47

 

 

 

 

                                                 
46

 Jacalyn Duffin, History of Medicine, Toronto 2000, s.45. 
47

 Dominic Ingemark & Martine Castoriani, Kärlek och erotik i antikens Rom, Lund 2007, s. 33. (ur Tardae    

    Passiones/kroniska sjukdomar 1.176., (översättning Pär Sandin). 
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Den fara som tillståndet kärlek innebar kunde enligt Aurelianus bäst hanteras med sexuell av-

hållsamhet. Longos (Daphne et Chloë) menade tvärtemot att enda lösningen var att intensifi-

era den sexuella aktiviteten och skriver.  

 

Έρωτος γαρ ουδέν φάρμακον, ου πινόμενον,                Ty mot Eros finns det inte något botemedel, 

ότι μη φίλημα και περιβολή και συγκατακλιθήναι,      inte något att dricka, 
ουκ εσθιόμενον, ουκ εν ωδαίς λεγόμενον,                  inte något att äta, inte något att sjunga som besvärjelse, 

 γυμνοίς σώμασι.
48

                                                   inget annat än kyssen 
(2.7) och omfamningen 

att ligga samman med nakna kroppar
49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Longos,  Daphnis & Chloe 2:7, Loeb Classical Library nr 69, Cambridge 1955, s.78. (översättning Georg   

    Thornley ).  
49

 Ingemark & Castoriani , Kärlek och erotik i antikens Rom, Lund 2007,  s.33. Ur Longos Daphne et Chloë, 2.7.   

    (översättning Tomas Hägg). 
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ii. Medeltiden. 

 

Figur 5. 

Avicenna
50

 

 

Under medeltiden stagnerade stora delar av den medicinska utvecklingen. Till en början ägna-

de man sig i allt väsentligt åt tolkningar av de gamla grekiska texterna. Man tog fram listor på 

olika droger som man ansåg kunna bota olika sjukdomstillstånd. Det fanns ett visst paradigm- 

skifte genom att det medicinska språket nu i allt större utsträckning blev latin. En annan skill-

nad var att de övernaturliga och mystiska förklaringarna nu inte längre byggde på antika ele-

ment utan på kristna källor. Man kan se det i texter av Marcellus från Bordeaux (ca 400), Isi-

dore från Sevilla (570-636) och abbotten Hrabanus Maurus från Fulda (780-856).
51

 Medicinen 

under medeltiden brukar delas in i två perioder där den första var monastisk där just munkar 

var de som dominerade verksamheten. Klostret Monte Cassino som grundades 529 (och för-

stördes 1944!) var symbolbilden för den monastiska medicinen. En annan central plats var 

katedralen i Chartes som omkring år 1000 var ett centrum för medicin. Det är dock viktigt att 

förstå att medicinen var en bisyssla i förhållande till den övriga verksamheten. Intresset hos 

munkarna var i allt väsentligt själen och de hyste begränsat intresse för kroppen. Sjukdomar 

sågs ofta som straff för synder, besatthet av djävulen eller effekt av häxor. Metodiken för bot 

var följdaktigt bön, botgörelse och hjälp av helgon. Om någon blev frisk såg man det som 

mirakel. Det fanns dock ett indirekt intresse för kroppen som man kunde se hos Hildegard av 

Bingen (1098-1179). Hon såg något positivt i att man försökte sköta kroppen och hålla den 

stark eftersom en stark och frisk kropp lättare kunde visa motstånd mot djävulen och hans 

assistenter.
52

  

                                                 
50

 Avicenna (arabiska Ibn-Sina), 980 - 1037, persisk läkare, filosof, poet och vetenskapsman. 
51

 Ackerknecht 1982, s.80. 
52

 Hildegard av Bingen, On Natural Philosophy and Medicine (urval/översättning  Margret. Berger 1999). 
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Den monastiska perioden upphörde officiellt vid Kyrkomötet i Clermont i Frankrike 1095 där 

munkarna förbjöds utöva medicin eftersom det drog uppmärksamhet från det fromma livet.53
 

Det som nu hände var att det arabiska inflytandet ökade och det talas ibland om ”arabisk me-

dicin”. Det är mer korrekt att tala om skolastisk medicin eftersom den inte längre utövades vid 

klostren utan vid de nyinrättade universiteten. Det arabiska inflytandet var tydligt och den 

viktigaste skriften var den som skrevs av den persiske Avicenna eller Ibn Sina (980-1063) och 

som blev en kanon vars betydelse räckte i flera hundra år. Man kan säga att det egentligen inte 

skedde någon större medicinsk utveckling och det var inte i laboratoriet utan i böckerna man 

studerade och resonerade. Mycket var diskussioner kring den grekiska medicinen och Galenos 

idéer. Kirurgin försköts dessutom och överlämnades till frisörer, badhusföreståndare, bödlar 

m.fl. Dissektioner var inte helt förbjudna men när de förekom så gick de egentligen bara ut på 

att visa vad Galenos hade påstått tidigare. Om man ser på kunskaperna om hjärtats anatomi 

och funktion så skedde egentligen inte någon som helst kunskapsutveckling.
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Jerusalem hade i slutet av 1000-talet intagits av seldjukiska turkar och de kristna såg nu sig hotade av de   

    muslimska ockupanterna. Påven Urban II sammankallade därför detta kombinerade fält- och pilgrimståg för  

    att befria Jerusalem och det heliga landet under fältropet Deus le volt/Gud vill det. All kraft skulle nu koncen- 

    treras på detta och ingenting av världslig natur fick hindra detta. Kyrkomötet i Clermont kom att bli början på  

    korstågsperioden.  
54

 Jacalyn Duffin, History of Medicine, Basingstoke 2000, s.97 
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iii. Renässansen. 

 

 

Figur 6. 

Leonardo da Vinci 

 

Detta var en period av motsägelser. Samtidigt som man tog fram nya kunskaper var det den 

period i mänsklighetens historia då man brände mest ”häxor”. Ett viktigt framsteg var de nya 

anatomiböcker som utarbetades i samarbete mellan läkare och konstnärer. Det stora namnet i 

sammanhanget var givetvis Leonardo da Vinci (1452-1519).  Han studerade hjärtats funktion 

mellan 1490 och 1510 under sin tid i Milano. De första studierna gjorde han på hjärtan från 

oxar och grisar innan han övergick till  människohjärtan. Bland de iakttagelser Leonardo gjor-

de var att han visade att hjärtat var en vanlig muskel. Han beskrev de fyra kamrarna, såg sam-

bandet mellan pulsen och vänster kammare och fann hjärtklaffarna. Han insåg dock inte att 

hjärtat var en del i ett cirkulationssystem utan trodde som många andra under  den här tiden 

att produktionen av blod ägde rum i levern och att blodet kyldes i lungorna. Han trodde vidare 

att efter det att musklernas använt blodet så var det slut.  De insikter som Leonardo kom fram 

till publicerades inte förrän ungefär 200 år efter hans död. Det inflytande han hade  under sin 

livstid var begränsat till hans personliga kontakter.55
  Det största kliniska namnet under renäs-

sansen var den franske läkaren Jean Fernel (1506-1588) I sin skrift Universal Medicine sam-

manfattade han mycket av sin tids kunskap.56 Även om han kritiserade Galenos så höll han 

ändå i allt väsentligt fast vid humoralpatologin och hans koncentration var inriktad mot in-

termedicinska sjukdomar. Den stora svagheten i den medeltida medicinen var anatomin. 

Under renässansen gjorde medicinare som Berengarius (1470-1550) stora insatser och utförde 

anatomiska skisser baserade på över hundra dissektioner. Ett annat stort namn var Andreas 

                                                 
55

 Ackerknecht 1982, s.95. 
56

 Charles Sherrington, The Endeavour of Jean Fernel, Cambrige 1946.   



 20 

Vesalius (1514-1564) som betraktas som den moderna anatomins fader. Vid 28 års ålder 

publicerade han sitt opus magni - De Humani Corporis Fabrica. Ett viktigt namn var också 

Fabricius ab Aquapendente (1547-1619) som beskrev klaffsystemet i venerna. Den kunskapen 

låg sedan till grund för William Harveys teori om blodcirkulationen. Galenos teori hade hit-

tills accepterats av kristendomen. År 1553, tio år efter Vesalius Fabrica, skrev dock den 

spanske prästen och läkaren Michael Servetus att Galenos hade fel. När Servetus påstod att 

blodet gick från högra delen av hjärtat till det vänstra genom lungorna fängslades han och 

brändes på bål på order av Calvin.57   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

Sverker Sörlin, Världens ordning, Stockholm 2004, s.261. 

    Jean Calvin, 1509 - 1564, var tillsammans med Martin Luther 1500-talets viktigaste reformator. Den kalvi-  

    nistiska läran är grunden för de reformerta protestantiska kristna rörelserna. De har sin största utbredning i  

    Schweiz, Frankrike, södra Tyskland, Holland och Skottland. Enligt rörelsen betonas att Gud genom predes-   

    tinationsläran bestämt vilka människor som är dömda till salighet eller fördömelse. Visshet om salighet kan  

    man känna genom att ge sig hän till ett liv med förhärligande av Gud. 
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iv. 1600-talet. 

 

 

Figur 7. 

William Harvey 

 

Under 1600-talet skedde stora omvälvningar inom vetenskapen med namn som Descartes, 

Leibnitz, Pascal, Newton, Galilei, Kepler, Boyle van Helmont, Bacon m.fl. En av de viktig-

aste  upptäkterna var att man nu började få grepp om hur blodcirkulationen fungerade.  De 

första antydningarna brukar tillskrivas Ibn an-Nafi (1210-1280) i Kairo. I västvärlden var det 

den ovan nämnde spanske läkaren Michael Servetus som brukar betraktas som portalfiguren. 

Den som gjorde den stora upptäckten var utan tvekan William Harvey (1578-1657). Han hade 

studerat i Padua under Hieronymous Fabricius ab Aquapendente (1533-1619). Denne hade i 

De Visione, Voce et Auditu skrivit den kanske första skriften i anatomi som inte bara var inrik-

tad på strukturer utan framför allt på funktioner. I De Venarum Osteolis beskrev han vidare 

detaljer i den venösa delen av blodomloppet. Harvey menade själv att han framför allt hade 

Fabricius att tacka för att han kom underfund med hur blodcirkulationen fungerade. Harvey 

publicerade 1628 sina idéer om blodomloppet i sin skrift  Exercitatio anatomica de motu cor-

dis et sanguinis in animalibus (Om hjärtats och blodets rörelser).58 Innan Harvey lyckades på-

visa hur blodet cirkulerade i kroppen dominerade Galenos idéer om att blodet rann ut i vävna-

derna och "avdunstade/förbrukades" där. Harvey kunde, tack vare uppfinningen av mikrosko-

pet, visa att blodet transporterades genom vävnaderna tillbaka in i blodbanorna. Det fanns 

egentligen bara en viktig pusselbit kvar för att bilden av blodomloppet skulle bli komplett. 

Den lösningen stod italienaren Marcello Malphigi (1628-1694) för när han 1661 påvisade de 

ytterst små blodkärl som sammanband  artärer och vener och som han kallade kapillärer. 

                                                 
58

 Sörlin 2004, s.560. 
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v. 1700-talet. 

 

Figur 8. 

William Heberden 

 

Under den här perioden  försökte man , inspirerade av bland annat Newtons lagar,  i stor ut-

sträckning systematisera den kunskap som ackumulerats.
59

  En viktig klinisk upptäckt gjordes 

av William Heberden (1710-1801) när han tog fram den första klassiska beskrivningen av 

angina pectoris (kärlkramp). Det fanns också ett antal upptäckter inom kemin som kom att 

ytterligare göra det möjligt att mer fullt ut förstå hjärtats funktion i förhållande till övriga so-

matiska funktioner. Bland dem kan nämnas Joseph Blacks (1728-1799) upptäckt av kol-

dioxid 1757, Henry  Cavendish (1731-1810)  upptäckt av väte 1766, Carl Wilhelm Scheeles     

(1742-1786) och  Joseph Priestlys (1733-1804) upptäckt av syre 1774. Den som kunde 

beskriva hur förbränningsprocessen gick till var Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794). Han 

kunde påvisa hur förbränning innebär att ett ämne förenas med syre (oxideras). Tillsammans 

med Pierre-Simon Lapace visade de att när människan andas så förbränns organiskt material 

med det syre vi tar in genom lungorna. Dessa upptäckter innebar dödsstöten för den tidigare 

förhärskande flogistonteorin.60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59

 Duffin, 2000.; Sörlin 2004; Bynum, 2008. 
60

  Sörlin 2004, s.123. 
     Flogistonteorin var en teori att ett flyktigt ämne flogiston avgår vid förbränning. Teorin levde kvar till 1777     

     då  Lavoiser kunde bevisa att luft består av en blandning syre och kväve. Han kunde därigenom förklara  

     förbränningens natur. 
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vi. 1800-talet. 

 

 
Figur 9. 

Dominique Jean Larrey 

 

Vid den här tidpunkten kan man säga att de stora dragen i hjärtats och blodcirkulationens ana-

tomi och fysiologi var kända.
61

 Intresset började nu på allvar riktas mot möjligheten att göra 

kirurgiska ingrepp på hjärtat och då framför allt på hjärtsäcken/pericardium. Den förste som 

gjorde den typen av operation var en av Napoleons kirurger, Baron Dominique Jean Larrey 

(1766–1842). Patienten dog inom en månad men det hindrade inte andra kirurger som Fran-

cisco Romero och Michael Skielderup att försöka. Överlevnadstiden fortsatte att vara extremt. 

kort. Året 1882 kunde Simplacio Del Vecchio visa att det gick att sy ett skadat hjärta. 

Försöken fortsatte och även om mortaliteten var 90 % på relativt enkla ingrepp uppfattade 

man ändå att man stod i början på något som senare skulle kunna bli verkligt. 
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 Duffin, 2000.; Sörlin 2004., Bynum, 2008. 
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vii. 1900-talet. 

 

 

 
 

Figur 10. 

Christiaan Barnard. 
 

Den kirurgiska utvecklingen fortsatte och framstegen var nu så stora så att man nästan kan 

tala om ett paradigmskifte.
62

 Alexis Caree konstruerade en prematur shunt som kom att bli 

början på vad som senare skulle bli by-passoperationer. Det som kom att bli den stora öpp-

ningen för den framtida hjärtkirurgin var när tre kirurger 1944 , Alfred Blalock, Helen Taus-

sig och Vivien Thomas, lyckades operera hjärtat på ett "blue babybarn". Det skedde därefter 

en mycket snabb teknisk utveckling och operationerna underlättades av att man 1950 hade 

konstruerat en fungerande hjärt-lungmaskin. Det stora genombrottet under århundradet var 

nog ändå när den sydafrikanske hjärtkirurgen Christiaan Barnard 1967 tog ut hjärtat från en 

död kvinna och opererade in det på en 55-årig man. Utvecklingen fortsatte med nya medel 

mot bortstötning av organ, nya antibiotika, pace-makers etc. Den kanske största tekniska 

landvindningen under 1900-talet var när den amerikanske hjärtkirurgen Willem DeVries 1982 

lyckades byta ett helt dysfunktionellt hjärta mot ett permanent fungerande konstgjort hjärta. 
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 Duffin, 2000.; Sörlin 2004.;Bynum, 2008. 

http://www.whoswhosa.co.za/christiaan-barnard-6331
http://www.whoswhosa.co.za/christiaan-barnard-6331
http://www.whoswhosa.co.za/christiaan-barnard-6331
http://www.whoswhosa.co.za/christiaan-barnard-6331
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Hjärtat som metafor. 
 

Människans föreställningar om hjärtat har under århundradena uttryckts i bild, skulptur och 

text. I det här sammanhanget ligger fokus på måleri och skulptur. För att se dessa i sitt sam-

manhang ges några exempel från varje epok. Epokbegreppen är naturligvis inga absoluta 

enheter utan skall bara ses som grova tidsangivelser. Ibland kan det av praktiska skäl före-

komma tematiska sammanställningar över tidsgränserna. 

 

i. Antiken. 

 

Av samma skäl som nämnts, i samband med diskussionen om föreställningarna om hjärtat 

som organ under den antika kulturkretsen, ges här några sammanfattande synpunkter på 

hjärtat som metafor under nämnda tid. Det förekommer nästan inga bilder eller skulpturer av 

hjärtat i de grekiska och romerska kulturkretsarna så för att förstå metaforerna måste man 

vända sig till textmässiga uttrycksformer. 

Man talar idag ofta allmänt och oreflekterat om grekisk poesi och grekisk lyrik. Det kan där-

för finnas skäl, i det här sammanhanget, att kort stanna upp och påpeka att texterna inte fun-

gerade  på det sätt som vi  i allmänhet ser på dem idag. För grekerna var framför allt det sätt 

som texterna föredrogs på, det som avgjorde hur de skulle uppfattas och vilken kategori man 

placerade dem i. Det sker under arkaisk – hellenistisk period inte heller någon märkbar för-

ändring i användandet av hjärtat som symbol. Föreställningen att delar av människans ”per-

sonlighetsstruktur” var ”lokaliserade” till hjärtat finns hela tiden kvar. Detta kan exemplifieras 

med några exempel. 

 

Hesiodos (ca 700 f.Kr.) 

Verk och dagar 

Om Du så önskar, ännu en saga jag vill dig förtälja 

i ditt hjärta.
63

 

                                                 

63
 Fredrik Böök, Per Hallström & Elof  Hellquist. Världslitteraturen vol. 5, Stockholm 1929, s.15.         
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Homeros ( 700-tal f.Kr.) 

Odysséen 

så gav hans hjärta skall när han såg deras lastbara vandel.
64

 

 

Archilochos (600-tal f.Kr.) 

Hjärta, hjärta, du som prövat sorg och smärtor utan 

                                                                           like, 

stå mot stormen, strid mot sveket, bröstet vänd mot 

                                                                  ödets slag.  

Jubla icke, när du segrat, himmelshögt i allas åsyn. 

Ligg ej klagande där hemma när sig segerlyckan 

                                                                      vänt. 

Må din glädje och din vrede aldrig överskrida måttet; 

Lagen känn, den lag, som länkar allt i människors liv.
65

 

 

Sapfo (slutet av 600-talet – början av 500-talet) 

Kom och stöd mig ännu en gång! Och fräls mig 

från mitt sjuka grubbel! Och vad mitt hjärta 

innerst åtrår, låt det fullbordas! Strid du 

själv vid min  sida. 
66

 

 

Pindaros ( 522/18 – 446/438 f.Kr) 

Fragment 123 

Men vem skall, 

säg, frejdade pilen nå, 

från trofast hjärta skjuten?
67

 

 

Om man sedan vänder sig till den romerska kulturkretsen så ser man att  det grekiska inflytan-

det var  så påtagligt att man inte kan bortse från det. Även om grekerna förlorade militärt så 

segrade de kulturellt. Det romerska beroendet var …”så förkrossande att det  knappast läm-

nades sten på sten av den ursprungliga romerska litteraturen”.68  Jansson kommenterar det he-

la med orden;  ”Litteratur var kanske det område där de grekiska förebilderna betydde allra 

mest. Romarna tog faktiskt över hela idén att skriva litteratur, och de första arbetena var rena 

översättningar av grekiska förlagor”.69 Horatius har beskrivit det som att "Graecia capta 

ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio/Det besegrade Grekland övervann den vilde 

segraren och införde kulturen i det obildade Latium”.70 Det var också vanligt att romarna inte 

bara studerade de stora grekiska verken, utan det förekom också att de på olika sätt försökte 
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överträffa dem nästan som om det var en prestigefylld tävling (aemulátio). Det sker under den 

latinska guldåldern ingen märkbar förändring i hur man sett på hjärtat. Man kan, med viss 

försiktighet ändå säga, att man kan skönja en förskjutning från den grekiska kulturkretsen till 

den romerska. I Grekland ansåg man att hjärtat i stor utsträckning var centrum för mod och 

kraft medan det i Rom alltmer var centrum fick för passion, åtrå och vad vi idag skulle be-

teckna som kärlek.  

 

Romarnas syn på hjärtat som metafor kan beskrivas med några exempel. 

Tillfälliga personlighetsdrag beskrivs som… 

 

quam possim nostros alio transferre dolores: än att mitt hjärtas kval, jag överför på en annan: 
71

 

 (Sextus Propertius. Elegier.2.15.35) 

 

vina parant animos faciuntque caloribus aptos: Vin ger mod åt ditt bröst och för kärliga värf det bereder: 

cura fugit multo diluiturque mero. sorgerna jagas sin kos, lösta i druvornas saft.
72

 

 ( Ovidius. Ars Amatoria  1. 237-238)  

 

Sed matris moti gemitu sua viscera solvunt, Rörda av moderns suckan liväl de vekna i hjärtat,
73

 

(Venantius Fortunatis. De Gsuintha 43) 

 

Stabila personlighetsdrag beskrivs som…  
 

At mihi parce, Venus: semper tibi dedita servit Venus skona mig! Jämt har mitt hjärta tjänat Dig troget. 
74

 

 (Tibullus. Elegiae. Delia 2. 99) 

aut spatia annorum aut longa intervalla profundi  Så skall årens gång eller havens avgrund som skiljer 

lenibunt tacito vulnera nostra sinu:       lindra det sår jag bär djupt i mitt tigande bröst,
75

  

(Sextus Propertius. Elegier. 3.21.31-32) 

 

Dextera praecipue capit indulgentia mentes; Klok medgörlighet främst tillvinner sig flickornas hjärtan;
76

 

 (Ovidius. Ars Amatoria. 2.145.) 

icorde pudicus agens, rector tot gentibus unus  Kysk i sitt hjärta och liv han, som många folk ensam regerar, 

et sibi frena dedit; sed quod natura requirit tyglar och pålagt sig själv, men det, som naturen ju kräver,
77

 

(Venantius Fortunatis. Ad Fekicem episcopum 

de pascha.32-33) 

ecquis in extremo restat amore locus?  Ryms i ditt hjärtas vrå alltjämt en plats för en vän?
 78

 

(Sextus Propertius. Elegier 1.11.6)   

 

quam tua sub nostro mutetur pectore cura:  innan passionen och oron för dig dör ut i mitt hjärta; 
79

 
(Sextus Propertius. Elegier 1.15.31). 
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ii. Medeltiden. 

Om man under antiken hade riktat blicken utåt mot världen, så skedde ett paradigmskifte un- 

der medeltiden. Det viktiga blev nu inte längre yttervärlden utan det inre livet och kontakten 

med Gud.80 Hjärtat fick en oerhört viktig symbolfunktion. Om det bultande hjärtat under anti-

ken var ett uttryck för mod,  blev det under medeltiden ett uttryck för kärleken till Gud. Man 

ansåg att Guds ord skrevs in i hjärtat på heliga personer. De fick därigenom också status som 

bärare av Guds ord. En vanlig förekommande metafor var därför bilden av hjärtat som en bok 

eller codex. När dessa personer dog ansåg man därför att deras hjärtan  innehöll så mycket 

visdom och de borde tillvaratas som reliker.  

Ett konkret exempel på detta är Dublins skyddshelgon Peter Laurence  O'Toole (1128-1180) 

som helgonförklarades av påven Honorios III 1225. Hans hjärta förvaras i ett hjärtformat 

träskrin i ett smitt järnhölje i Christ Church Cathedral i Dublin sedan 1200-talet (figur 11). 

Alltsedan dess har det varit ett klassiskt mål för pilgrimer.  

 

 

Figur 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80
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Från nordisk horisont kan man i en norsk trärelief från 1100-talet (figur 12) se hur vikingen 

Sigurd enligt traditionen steker drakens hjärta medan hans kompanjon Regin sover. Sigurd 

bränner sitt finger, stoppar det i munnen och smakar på drakens blod. När han gör det förstår 

han fåglarnas språk som informerar honom om att Regin tänker förråda honom. 

 

 

 Figur 12. 

 

För den som inte har kontroll över sitt hjärta utan lever i lyx och överflöd, måste hjärtat 

krossas. I muralmålningarna i kyrkan i Tavant  i Frankrike (1125-1150)  kan man se en 

framställning av Luxaria som  personifierar lyx och överflöd. På bilden (figur 13) ser man hur 

hon får en lans stucken genom hjärtat som ett straff för sitt leverne. 

 

 

Figur 13. 
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Även om intresset för hjärtats funktion minskade under medeltiden, kan man  i en del säll-

synta handskrifter ändå hitta skisser över hur man såg på hjärtat. I en anatomisk skrift (figur 

14) framgår att man ändå kunde skilja på vener (syrefattigt blod) och artärer (syrerikt blod). 

Den vänstra figuren kallas "artärmannen" och den vänstra "venmannen".
81

 

 

 

Figur 14. 

 

I den medeltida bildvärlden dominerade  även andra metaforer för hjärtat. En av de vanligaste 

var föreställningen om hjärtat som en bok.82 Det var en närmast paradigmliknande förändring 

som skedde när man lämnade antikens papyrusrullar och övergick till codex. Det blev vanligt 

med bilder på heliga personer som skrev i hjärtformade codex. I bilden (figur 15)  ser man hur 

Augustinus öppnar sina Bekännelser/Confessiones i hjärtform. 

                                                 

                                                                  
Figur 15.                                               Figur 15.  

                                                                                                          Detalj - markerad kontur. 
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Ett annat exempel är Hildegard av Bingen (1098-1179), en tysk abbedissa, mystiker, 

predikant och författare. År 1114 avlade hon klosterlöftena och blev benediktinernunna. Hon 

uppfattade genom en vision från Gud att hon skulle skriva ner sina tankar. Hennes böcker 

handlar om allt från bön och andlig vägledning till healing och medicin. I sina texter beskrev 

hon hjär-tat som centrum för själen. Hon skriver att "The heart is the sun in microcosm and 

the puls so-lis is on the left side below the heart....The mind goes forth to the heart alone and 

returns from the heart to its spiritual centre".83 Här skriver hon i en bok som har en form som 

kan uppfattas antingen som ett hjärta eller som medeltidens "fönster mot Gud" (figur 16).   

 

 

Figur 16. 
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Ytterligare ett annat sätt att uppfatta hjärtat var att se det som ett hus eller en helig boning. 

Man ser på bilden (figur 16) se hur en nunna och Jesus som barn är omslutna i den vuxne 

korsfäste Jesus oändligt  stora hjärta. Nunnan har klättrat upp på stegen för att låta sig inne-

slutas i "Jesu boning". Man kan också se  bilden som ett symboliskt uttryck för hur Jesus kom 

till jorden, led för oss och offrade sitt liv, för att sedan återvända till himlen. Nunnan förenar 

sig i Jesu hjärta på färden till paradiset. 

 

 

Figur 17. 

 

En annan vanlig medeltida föreställning var att man såg hjärtat inte bara som ett personlig-

hetscentrum utan också som ett organ som man kunde ge en direktkontakt med Gud. I den 

sengotiska bilden (figur 18) av Stefan Lochner som föreställer S:t Ambrosius, S:ta Cecilia och 

S:t Augustinus kan man se hur den sistnämnde får en kärlekspil från Jesus genom sitt hjärta. 

Det blir extra tydligt genom att S:t Augustinus håller Jesu hjärta i sin vänstra hand. 

 

Figur 18. 



 33 

På det sekulära planet fanns ett analogt resonemang. Tanken var att två hjärtan skulle förenas 

i ett på samma sätt som helgonets hjärta var förenat med Gud. Det bultande hjärtat 

representerade nu den intensiva jordiska kärleken. Man talade om duo in corde uno (två 

hjärtan i ett).84 

Under medeltidens slutfas kan man se hur kärleken fanns i två olika skepnader. Den ena fin-

ner man i Divina Commedia. För Dante blev kärleken till hans musa Beatrice (Bice Portinari) 

andlig på det sätt som Thomas av Aquino kallade amor amicitiae. Det fanns inget erotiskt i 

hans beskrivning utan för honom var den enkel och vänskaplig. Den andra mer erotiska där 

hjärtat var centralt finner man hos Petrarca. I sina Canzoniere beskriver han i subtila platon-

ska metaforer  (dolce stil nuovo) sin känsla för Laura och hur kärleken tränger in i hans hjärta. 

I miniatyrmålningarna (fig 19 a-b) ser man hjärtat som metafor för den jordiska kärleken 

Detta var vanligt i den tyska högmedeltida kärlekspoesin. I figur 19a  förenas de älskande 

under ett gemensamt hjärta. Hjärtformen omsluter också familjevapnet under vilket parterna 

förenas. I  figur 19b ser man kärlekens pil som riktas av herzliebe frouwe-dearest lady som 

riktas mot hjärtat på "minnesinger".85 

 

                                                        

                                                                             Figur 19. a.                                                                                   Figur 19 b.               
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En annan föreställning som blev allt starkare under medeltidens slut var föreställningen om 

det heliga hjärtat. Det var en symbol som framför allt jesuiterna höll upp. Den kom under 

senare perioder att vara en av de mest centrala metaforerna och traditionen kan följas vidare 

ända fram till modern tid. Det som kännetecknar det heliga hjärtat är att det hade en orubblig 

relation till Gud. Ofta framställs det med hjärtat markerat i guld utanför kroppen. I denna 

sengotiska skulptur  av Meister Erhardt från Ulm (figur 20) ser man det heliga hjärtat hos 

Jungfru Maria (i pilgrimskyrkan Münster i Zwiefalten) . Inte bara hjärtat utan hela gestalten 

sprider sin gyllene ljusgloria ( mandorla) över omgivningen.  

 

 

Figur 20. 
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iii. Renässansen. 

 

Renässansen brukar beskrivas som tiden från  högmedeltidens slut (ca 1350) till åren kring 

1600. Det var dock ingen enhetlig period. Det fanns stora skillnader inom och mellan olika 

länder liksom mellan länderna norr och söder om alperna. Begreppet  renässans präglas fram-

för allt av den schweiziske kulturhistorikern Jacob Burckhardts tankar.86
 Han menade att peri-

oden kännetecknas av en pånyttfödelse för och intresse för de antika kulturerna. Den innebar 

att det skapades ett nytt stilideal och en friare och självständigare människotyp än den som 

dominerat under medeltiden. Det var en framväxande livshållning, där klassisk bildning fö-

renades med en känsla för kroppslig skönhet. Därigenom var det en klar avvikelse från den 

kroppsförnekelse och det förakt för det ”världsliga” som präglat många av medeltidens lärda. 

Under renässansen höll man dock kvar och utvecklade många av de kristna föreställningarna 

från medeltiden. Man får därför inte se det som det paradigmskifte mot "medeltidens mör-

ker" som Burckhardt antydde. Det som var nytt var att man återigen riktade blicken ut mot 

världen och bejakade människans möjligheter. En effekt av detta  var att den världsliga kun-

skapen inte längre med automatik underordnades den teologiska, utan att de olika kunskaps-

fälten fungerade parallellt och i dialog med varandra.  

 

På samma sätt som under medeltiden fanns under renässansen en mängd olika metaforer för 

hjärtat. Det kunde vara ett hus, en bok, en ros, en harpa, en trumma, ett granatäpple, eller en 

druvklase.87 Efter hand som de anatomiska kunskaperna ökade fick hjärtat också en struktu-

rellt mer adekvat metafor i den bemärkelsen att bilden av hjärtat överensstämde bättre med 

hur hjärtat faktiskt såg ut.  Ett sätt var att beskriva hjärtat i form av en pinjekotte. I Giottos 

fresk Caritas i Capella dell'Arena i Padua (omkr. 1305) ser man hur den "Himmelska 

kärleken" ger sitt pinjeformade hjärta till Gud. Hon har tagit det från det fruktfat hon har i sin 

högra hand och ger det  med sin vänstra hand till Gud (figur 21). Hon ger det med sin upplyfta 

hand och det kan tolkas som att hon ger och mottager sitt hjärta i samma stund.88
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Figur 21. 

 

En liknade metafor kan man se i en målning av Giovanni di Paolo (1403 - 1482). Den visar 

hur helgonet Sankta Katarina av Siena ber Kristus byta ut hennes blödande hjärta (figur 22). 

Man kan se det som en symbol för att hon gett allt och inte har någonting kvar. Hon uttrycker 

på det sättet sin relation till Kristus och längtan efter ett nytt hjärta. Med ett sådant kan hon 

återigen sprida hans budskap. 

 

 

 

                                                                                                       Figur 22. 
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Inte bara i målningar utan även i biblar och religiösa skrifter från renässansen finns mängder 

av bilder med hjärtat som metafor. Ett tidstypiskt exempel är Lucas Cranach den äldres trä-

snitt där fyra helgon knäböjer och tillber det symboliskt oändligt stora hjärtat hos den kors-

fäste Kristus. (figur 23) 

 

 

 

Figur 23. 

 

 

 I detta färgade träsnitt håller en ängel upp ett tygstycke med en helt dominerande bild av ett 

hjärta. Den ger ett intryck av att ängeln är beredd att låta någon omslutas av tygstycket och 

därigenom bli delaktig av Jesu hjärta (figur 24). Det kan uppfattas som ett tröstebudskap för 

människorna.  

  

 

Figur 24. 
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 En förändring man kan se under renässansen var hur man såg på  hjärtformade codex.89 Nu 

var det inte längre bara  Guds ord utan också kärlekssånger i de hjärtformade böckerna   Man 

ser det  i en målning av den nederländske "Mästaren från Saint-Gudule" (ca 1480). En ung 

man håller upp och visar sin hjärtformade skrift. Det intressanta i bilden är pennskrinet och 

bläckhornet längst ner till höger. Det ger en antydan om att det är den unge mannen som 

skrivit texten,  och den var förmodligen en kärleksförklaring till hans älskade (figur 25).  

 

 

                                                                                                   Figur 25. 

. 

Det var inte bara som en del i målningar som hjärtformade codex fick stort symbolvärde. 

Under renässansen framställdes många codex som påkostade konstföremål. Ett sådant 

exempel är hovbokbindaren Caspar David Meusers (1550-1593) praktverk dekorerad tidebok 

med ett överflöd av vinrankor i guld på figurpressat läder. Den framställdes på uppdrag av 

kurfursten August av Sachsen som en gåva till hans hustru Anna (figur 26).  

 

 

Figur 26.  

                                                 
89

 Codex (plur. codexar/codices) är en inbunden handskriven bok eller lagtext från antiken eller medeltiden. De   

    kom att ersätta de äldre bokrullarna. 
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Ett annat exempel på codex är vad som i Frankrike kallades Chansonnier cordiforme. Det här 

exemplet är från Savoyen och har formen av en fjäril när det är uppslaget.  Det består av två 

hjärtan som förenas i "ryggraden". När boken är stängd har den formen av ett rött läderhjärta. 

Texterna på de båda sidorna består av kärlekssånger som de två personerna riktar mot varand-

ra. Ett annat särdrag är att pictogram90 används varje gång ordet "hjärta" dyker upp i texten. 

Detta tillhörde Jean de Monchenu som var biskop i Agen 1477 och senare i Vivier ( 1477- 

1497).  "Chansonnier" var ursprungligen en beteckning för de "sångböcker" som trubadurerna 

och gycklarna använde under medeltiden (figur 27 a-b).
91

 

                                               

                                            Figur 27a.                                                                                        Figur 27b. 

René d'Anjou (1409-1480) var hertig av Anjou och kung av Sicilien  skrev Livre du cuer 

d'amours espris år 1457. I den  allegoriska kärlekshistorien sover René och i en dröm ser han 

hur kärleksguden Amor står vid han säng och plockar ut hans hjärta och ger det till hans hov-

man som senare skall överlämna det till kvinnan i Renés dröm (figur 28). Detta är en tydlig 

bild av tidsandan och dess romantiska "hjärtkultur". Bilden är inte Renés eget verk.  

 

Figur 28. 
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Man insåg naturligvis inte bara kärlekens möjligheter utan även dess hot och svårigheter. I 

detta tyska träsnitt av Meister Casper ser man hur Venus står på ett hjärta och håller i ett svärd 

som genomborrat ett annat hjärta (figur 29). Hon är omgiven av hjärtan som har blivit 

torterade och förstörda. Framför henne knäböjer en man och ber om nåd för sitt leverne som 

skadat hans hjärta. 

 

 

Figur 29. 

 

I en målning i Uffizierna framställs en märklig händelse av Botticelli (1488).  Helgonet (Sankt Igna-

tius)  har informerat sina torterare om att de efter hans martyrdöd kommer att finna namnet Kristus på 

hans hjärta (figur 30). Två kristna försökte ta reda på om detta var sant och fann mirakulöst att Kristus 

var inskrivet med guldbokstäver på hjärtat ( framgår inte av bilden men syns på originalet)  

 

 
 

Figur 30. 

 

Ett exempel på utvecklingen under den här perioden var, att man nu inte bara såg hjärtat som 

en religiös symbol utan också att man på ett förutsättningslöst sätt vågade  studera och beskri-
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va människokroppen. Leonardo da Vinci's skisser av hjärtat (1510) som rent fysiskt organ är 

ett tydligt exempel på detta (figur 31).  

 

Figur 31. 
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iv. 1600-talet. 

Den här perioden präglades till stor del av den framväxande naturvetenskapen.  De gamla 

aristoteliskt präglade  föreställningarna efterträddes av ett nytt sätt att förhålla sig till 

vetenskapen. Francis Bacon betonade vikten av att forskning måste bygga på empiriska 

principer. Galileo Galilei utvecklade experimentella metoder där resultaten  beskrevs i siffror. 

Detta medförde i sin tur ett uppsving för matematiken. Johannes Kepler formulerade teorier 

om universums ordning. Tycho Brahe observerade stjärnhimlen. René Descartes utvecklade 

ett universellt system som inkluderade alla delar av världen. Isaac Newton fulländade sina 

ma-tematiska beskrivningar av universums lagar. Gottfried Wilhelm von Leibnitz skapade ett 

vetenskapligt universalspråk.  Baruch Spinoza utvecklade rationalismen.  Thomas Hobbes 

beskrev människans naturtillstånd.  William Harvey upptäckte  blodomloppet. John Locke 

undersökte kunskapernas ursprung. Allt detta fick till följd att medeltidens övernaturliga or-

saksförklaringar inte längre fick samma genomslagskraft, och effekten blev att det utveckla-

des en mekanistisk världsbild. Genom upptäcktsresorna och kolonialismens framväxt kom 

nya intryck från andra världsdelar och kulturer. Det medförde behovet av en ny  typ av global 

affärsverksamhet och utvecklat bankväsende. En följd av utvecklingen var att det  också växte 

fram  en ny borgarklass. Den här omvälvande utvecklingen påverkade naturligtvis även reli-

gionen. Montaigne kritiserade  den teologiska rigiditeten. En del religiösa rörelser påverkades 

av naturvetenskapen och man talade om naturlig religion och deism. En motrörelse med jan- 

seiter
92

 och pietister betonade andlig förnyelse.  Striden mellan protestanterna och katolikerna 

fortsatte med oförminskad styrka. Den hade till stor del sitt ursprung i den politiska och religi-

ösa omvälvning som blev en följd av reformationen. Det klassiska exemplet var trettioåriga 

kriget (1618-1648) som avslutades med den så kallade Westfaliska freden. 
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 Jansenismen grundades av Cornelius Jansen (1585-1638). Rörelsen stod i opposition till den jesutiska teologin 

och betonade att tro inebär ett personligt innerligt förhållande till Gud. man menade att trosfrågor måste skiljas 

från "världsliga" frågor. 
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En av dem som i samband med  övergången mellan renässansen och 1600-talet försökte 

förena de nya naturvetenskapliga strömningarna med kristendomen var den tyske skomakaren 

Jacob Böhme (1575-1624). Han fick mystiska upplevelser, där han såg Gud som alltings 

hjärta. Hans teorier påminner om Swedenborgs och kritiserades av både katoliker och 

protestanter.
93

 I bilden av Böhmes "Filosofiska sfär" (figur 32) kan man se hur hjärtat på 

korsarmarna är centrum för hela tillvaron. I halvcirklarna som möts i hjärtat finns valet mellan 

ett liv i mörker och ett liv i ljus. 

 

 

 

 

Figur 32. 

 

En bild av en dåtida alkemist (1625)  beskriver på ett likartat sätt föreningen av två motpoler.  

Det är hjärtats androgyna karaktär som framställs. Den beskrivs som en avkomma till solen, 

som representerar det manliga/svavel,  och månen som representerar det kvinnliga/kvicksilver 

(figur 33). Detta var ett analogt sätt att se på zodiaken. Solen står där för ljus, förnuft och 

klarhet (jfr Apollon) medan månen står för känsloliv, empati och intuition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Figur 33 
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Boktryckarkonsten hade under 1600-talet utvecklats så att allt fler människor fick tillgång till 

det tryckta ordet. I religiösa texter,  liksom i facklitteratur, illustrerades tidens syn hjärtat. En 

typ av texter var de som i Tyskland gick under beteckningen Herzensspiegel . Det var bilder 

där hjärtat förseddes med olika attribut för att tydliggöra dess teologiska betydelse. Ofta för-

stärktes budskapet med kompletterande text. Fabianus Athyrus' bilder är ett exempel på detta  

(figur 34). Den översta bilden föreställer "det tröstande hjärtat" och den undre bilden " det 

hoppfulla hjärtat" . Ankaret står som den klassiska kristna symbolen för hopp, beständighet 

och trohet. 

 

Figur 34. 

 

En annan likartad, men mycket speciell, typ av bilder (figur 35 a-b)  var de som gick under 

namnet Emblata sacra. Det var emblematiska bilder där hjärtat med våld tvingades till för-

ändring eller reparerades med yttre attribut.  Det var ofta jesuiter som tog fram den här typen 

av bilder. De användes för att konkretisera det religiösa budskapet. Den vänstra bilden (figur 

35 a) har rubriken MOLLESCO ( här bankas det hårda hjärtat mjukt med en hammare. I den 

högra bilden (figur 35 b) har rubriken SANOR ( här läks det av svärdet kluvna hjärtat med en 
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helig balsam).  Den här typen av piktografi går tillbaka på en månghundraårig tradition som 

kan spåras till påven Gregorius den store (590-604). Han såg det som ett sätt att informera en 

illiterat publik om Guds ord liksom hur man borde leva ett kristet liv. Den semilitterata 

publiken fick ytterligare "läshjälp" med att bilderna kombinerades med inskriptioner (tituli).94 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Figur 35 a.                    Figur 35 b. 

 

I Botticellis bild (figur 30, s.39) framställs hur man sökte efter Kristus namn på martyrens 

hjärta. Den förändrade synen på människan under 1600-talet medförde att man nu också 

kunde se människans brister, inte bara som en avvikelse från Gud utan också som en mer 

allmänt moralisk svaghet. Ett exempel på detta kan man se i Allesandro Tiarinis (1577-1668) 

teckning  "Den helige Antonius av Padua och fyndet av girigbukens hjärta" (figur 36). Man 

ser här hur Antonius övervakar ingreppet. Tanken är naturligtvis att undersöka om man kan se 

någon fysisk avvikelse på en girigbuks hjärta. 

 

Figur 36. 
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 Marilyn Lavin Aronberg, The Place of the Narrative, Chicago 1990, s.1. 



 46 

Ett hela tiden återkommande drag under 1600-talets måleri och skulptur är föreställningen om 

att individen träffas av en pil från Gud. I Murillos (1618-1692) målning (figur 37) ser man ett 

exempel på detta när Augustinus mottager ett brinnade hjärta från Gud. 

 

Figur 37. 

Man kan i en skulptur föreställande St. Sebastian se samma mönster. Skulpturen, från år 1600, 

finns i kyrkan San Salvatore i Venedig (1600).  Skulptören Alessandro Vittoria låter St. 

Sebastian få en pil genom högra delen av bröstregionen (figur 38). I det här fallet var inte 

pilen från Gud. Den kom från Diocletianus trupper under deras avrättningar av de kristna.  

                   

 

Figur 38. 

Ett tema från medeltiden och renässansen som dröjer sig kvar under 1600-talet är föreställ-

ningen att ett budskap från Gud/Jesus eller något helgon kan skrivas in på människohjärtan. 

Man kan se det i en fresk (1702) i  klosterkyrkan San Frediano in Castello i Florens (figur 39).  

Den föreställer Maria Magdalena av Pazzi (1556-1607). Hon kom från en högadlig floren-



 47 

tinsk familj och fick sina första mystiska upplevelser redan i 11-årsåldern. När hon var 16 år 

blev hon karmelitnunna och kanoniserades 1669. Man ser på fresken hur Augustinus skriver 

med en gåspenna direkt på hennes hjärta och försätter henne i extas. Hon kom också att bli en 

av Karmelitordens viktigaste helgon.95 Man uppdrog åt den florentinske konstnären  Giovanni 

Camillo Sagrestani  (1660-1731) att utföra verket.  

 

 

Figur 39. 
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 Orden startade med eremiter på berget Karmel på 1100-talet. Den kvinnliga delen bildades på 1400-talet.   

   Teresa av Avila och Johannes av korset reformerade orden på 1500-talet. Det finns nu 800 kloster för kvinnor  

   och 500 för män i världen. I Sverige  finns ett nunnekloster i Glumslöv och ett munkkloster i Tågarp. 
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Ett annat exempel är den saliga Ludovica Albertoni (1474-1533). Hon var tertiar
96

  i 

Franciskanerorden och saligförklarades 1671. Här ger Giovanni Bernini i skulpturen i kyrkan 

San Francesco a Ripa i Rom en föreställning om hur hon vid sin död uppfylls av lidelsefulla 

extatiska visioner (figur 40).  

 

Figur 40. 

 

Ett  sätt att fördjupa förståelsen för synen på hjärtat är att försöka hitta belägg på hur man fak-

tiskt hanterade hjärtat, inte bara som symbol utan också som fysiskt organ. Ett sådant exempel 

kan man finna i synen på  Den Heliga Teresa av Avila. När Teresa (1515-1582) var ung kom 

en ängel till henne och genomborrade hennes hjärta med en brinnande pil av guld. Hon 

skriver själv om detta i sin självbiografi.  

"Gud ville att jag såg vid min vänstra sida en ängel förkroppsligad. Han var inte stor men 

mycket vacker… Han hade i handen ett långt spjut av guld vars järnspets gav ifrån sig en 

flamma. Han genomborrade plötsligt mitt hjärta ända in i dess innersta fibrer…Sedan läm-

nade han mig helt överväldigad av Guds kärlek. Smärtan var så livlig att den sönderslet mig i 

skälva, men ljuvheten som följde var så stor att jag önskat att detta lidande aldrig togs ifrån 

mig: Ty denna ljuvlighet var ingenting annat än Gud själv".97 

Teresa blev sjuk  av detta och fick ligga till sängs. Hon tillfrisknade dock och grundade en 

mängd kloster. När hon många år senare avled i staden Alba de Tormes, mellan Avila och 

Salamanca,  begravdes hon i sin klosterkyrka. Vid hennes död tog man ut hjärtat och lade det i 

en behållare med alkohol som inneslöts i en urna av guld och bergkristall. Den förvaras fortfa-

rande i det kloster hon grundade där. Fyra hundra år efter Teresas död ( 1982) undersöktes det 

av spanska hjärtspecialister. De upptäckte en skada i vänster kammarvägg. Den brinnande 
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 tertiar = medlem i lekmannaordern. 
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 Teresa av Avila,  Boken om mitt liv, Helsingborg 1980, s. 215. 
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pilen som genomborrade Teresas hjärta var förmodligen inget annat än angina pectoris (= 

kärlkramp).98
   

Bernini (1598-1680) gav detta ögonblick skulptural form i  Santa Maria della Vittoria i Rom 

(1646). I skulpturen svävar hon liksom på ett moln i sin himmelska extas (figur 41). 

 

 

                                    

                                                                      Figur 41. 
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v. 1700-talet. 

 

Detta var en period som ofta beskrivs som upplysningstiden. Rent bokstavligt ansåg man att 

det var förnuftets ljus som nu skulle dominera världen. Med dess hjälp skulle alla typer av 

fördomar, auktoritetstro  och vidskepliga fenomen bekämpas. Tankarna hade sitt ursprung och 

utveckling i den engelska kulturkretsen men fick sin radikala form i Frankrike. Där fanns för- 

fattare som Jean Jacques Voltaire (1694-1778) som 1756 skrev  Avhandling om den all-

männa historien och om sederna/Essai sur l'histoire générale et sur les mœurs, och som lade 

grunden till den moderna historieskrivningen. Utvecklingen beskrevs nu inte längre i form av 

kungalängder utan i  kausalitetstermer med betoning på sociala, ekonomiska och politiska fak-

torer.  Jean Jaques Rousseau (1712-1778) såg människan som i grunden god och kritiserade 

tankarna på arvsynden. Hans skrift från 1762 Emile/Émile ou de l'éducation,  börjar också 

med orden "Allt är gott när det lämnar Skaparens hand, allt fördärvas av människan". Jean 

An-toine Nicolas de Condorcet (1743-1794) framträdde som en företrädare för 

framstegstanken. Han argumenterade för allmän optimism och tro på människans förmåga att 

lita på sin erfa-renhet  Charles-Louis Montesquieu (1689-1755) kritiserade 1748 i "Om 

lagarnas anda"/De l'Esprit des lois den orättvisa maktfördelningen i samhället. Under Denis 

Diderots (1713-1784) ledning tog man fram den stora franska Encyklopedin som 

sammanfattade  tidens vetande. I England framträdde den skotske nationalekonomen och 

moralfilosofen Adam Smith (1723-1790) och argumenterade för ekonomisk liberalism. John 

Locke (1632-1704) beskrev  människans naturtillstånd som lyckligt och utvecklade sina 

tankar om  naturrätten och själen som en tom tavla/tabula rasa. David Hume (1711-1776) 

skrev om jaget och att orsakslagen bara är ett postulat. I Tyskland försökte Gotthold Ephraim 

Lessing (1729-781) återknyta kontakten med den  grekiska kulturen, medan Kant (1724-1804) 

utförde omstörtande analyser av förutsättningen för den mänskliga kunskapen. Han menade  

att vi begränsas av våra åskådningsformer som tid och rum liksom av kategorier som orsak-

verkan etc. Det betyder att vi endast ser en del av verkligheten och att "tinget i sig" inte är 

tillgängligt för oss. 

Teknik och vetenskap skulle garantera att världen skulle utvecklas mot ett allt bättre tillstånd. 

De viktigaste faktorerna var kolet, järnet och ångkraften. Det uppstod under andra halvan av 

seklet  en  industriell revolution med en väldig tillväxt av handels- och industrikapital. Kemin 

och fysiken hade en storhetsperiod och Antoine Laurent Lavoiser (1743-1794)  beskrev för-

bränningen, italienaren Allesandro Volta (1745-1827)  upptäckte den elektriska strömmen, 

Henry Cavendish (1731-1810) utvann väte, Carl-Wilhelm Scheele (1742-1786) beskrev 

http://sv.wikipedia.org/wiki/De_l%27Esprit_des_lois
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ämnet syre och klor, Anders Celsius (1701-1744) uppfann termometern, Carl von Linné 

(1707-1778) lade grunden för den systematiska botaniken etc etc. 

Kyrkan hade trots detta en stark ställning, och många av tidens stora namn var bekännande 

kristna. Däremot kritiserades den traditionella auktoritära kyrkan och många av dess dogmer 

sågs som vidskepelse.  Parallellt med detta framträdde en ny typ av religiositet, och frikyrk-

liga rörelser som hernhutismen och metodismen vann insteg.  Många företrädde också en 

mer mystisk syn på  en odödlig själ (deism). Rent ateistiska ståndpunkter var sällsynta och 

uttrycktes med viss försiktighet av David Hume (1711-1776), Edward Gibbon  (1737-1794), 

Jean le Rond d'Alembert (1717-83) och Joseph Priestly (1733-1804). 

 

När Luthers lära vunnit fäste i norra Europa fick predikan och därigenom predikstolen cen-

tral plats. Kyrkoherden Johannes Dalenius i St Malms kyrka i Katrineholm gick så långt så 

att han 1743 publicerade At predikstolar uti evangeliska kyrkior och Guds hus äro Guds 

stolar och lärosäten.99 Detta manifesterades på olika sätt. I Olof Malmströms predikstol i 

samma kyrka kan man, när man besöker kyrkan,  se hur motivkretsen som ”hjärtats historia” 

blev central (figur 42). Det blir också tydligt i träsnitten från ovan nämnde Dalenius skrift 

(figur 43). Titelsidans devis är Non sufficit vos fingite mentes/Det räcker inte att forma 

sinnena. Man kan där se en visarlös klocka, en knivsegg som slipas och en björnhona som 

slickar sin unge. Det kan tolkas som ett uttryck för moderlig omsorg. I andra träsnitt i 

skriften kan man läsa  Mens qvo vadis/sinne vart är du på väg och  när hjärtat ligger på ett 

städ med texten Mollesco/jag mjuknar eller hur hjärtat värms upp Per verbum/genom 

ordet.100 Predikstolen i St. Malms kyrka har också skulpturala utsmyckningar med liknande 

budskap. Det övergripande budskapet var tydligt. Hjärtat skulle genomgå tre viktiga stadier 

purgatio, illuminato och unio (rening, upplysning och förening). 
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                       Figur 42.      Figur 43. 

     

På sjuttonhundratalet blir den kristna symboliken ännu innerligare och starkare, och  man talar 

om det heliga hjärtat. Ett uttryck för detta var det brinnande hjärtat, som stod som en stark  

symbol för den djupaste och mest sanna fromheten i olika andaktsböcker. Man kan se det  på 

predikstolen i Venngarns slott i Uppland (figur 44). Bilden av det brinnande hjärtat kan spåras 

till 1505 i en allegorisk framställning av Lucas Cranach d.ä. med titeln Verehrung des 

Herzens Jesu. Hjärtat är där innefattat i en vapensköld.101 Lucas Cranach har också 

avporträtterat Martin Luther. 

 

 

                                           

                                                                                                                                                         

Figur 44. 
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Det djupt fromma och brinnande hjärtat ansågs öka möjligheten för direktkontakt med Jesus. I 

Venngarns kapell kan man också i grissaillemålningar på kyrkbänkarna  se hur detta uppfatta-

des (figur 45 a-b). Man ser hur Jesus klappar på  hjärtats port. Målningarna bedöms utförda av 

Måns Carlinus Andersson och Christian Hoppe.102  

                                                                                                                                 

 

                                                Figur 45 a.                                                                                     Figur 45 b.  

 

Under slutet av seklet minskade utsmyckningarna på predikstolarna med hjärt- och smärtsym-

boler. Nya religiösa  strömningar  som pietismen och herrnutismen medförde att  predikstolar-

na utsmyckades nu med det allseende ögat, triangeln med det omstrålade Jahve-namnet. Nu 

var det i psalmerna och andaktsböckerna man får en bild av hjärtat. 
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 Göran Alm, Signums Konsthistoria 6, Lund 1997, s.25.  
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I en gammal herrnhutisk psalm kan man se kärleken till ”den himmelske brudgummen”.
103

 

 

Frågas mig, hur är min man? Kyss mig, min blodiga man, 

Hvad har han framför en an? Jag annars ej leva kan,  

Svarar jag: Hvit och röd, Ack, lät mig stundelig. 

Älskar mig in i död, Älska mig in i dig,  

Och ingen kan såsom han Blifva af kärleken warm,  

Älska. Ja älska han kan. Känna om halsen din arm., 

 

Haf du mig hjärteligt kär, Hiertat försmälter i skam  

Lät mig få ligga dig när; Öfver dit famntag mit lam. 

Omfamna hiertat mit, Sido- och hierte-sår! 

Göm det in uti dit, jag inuti dig går 

Slut sedan dörren igen Både med kropp och med själ, 

Om mig, min käraste vän. Lefver der saligt och väl 

Ögonen vatnas på mig 

Så snart jag tänker på dig. 

Hiertat i låga står, 

När som jag kyssa får 

Holet på sidan så rödt, 

Ach, hur himmelskt och sött. 
 
 

  

 

En annan föreställning som hade stor genomslagskraft under den här perioden var den om 

"Det heliga hjärtat". Det omfattade en allomfattande kärlek, passion, självuppoffrande mar-

tyrskap och en innerligt stark övertygelse. Man lutade sig mot bibeltexter som Matteus 11:25, 

där Jesus säger "Tagen på eder mitt ok och lären av mig ty jag är saktmodig och ödmjuk i 

hjärtat; så skolen i finna ro för edra själar" eller Lukas 2:19 "Men  Maria gömde och begrun-

dade allt detta i sitt hjärta". Dessa föreställningar härleds ofta till den franciskanske teologen 

Bonaventura (1217-1271/1274). Han skrev mycket om inte bara Jesus' heliga hjärta utan även 

om Marias. Man ser också hänvisningar till den franska nunnan Margareta Maria Alacoque    

(1647-1690) som var  den som präglade det moderna sättet att förhålla sig till "det heliga 

hjärtat".
104

 Hon hade i en uppenbarelse från Jesus fått budskapet att man skulle dyrka Jesus på 

just det sättet.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
103

 Martin Lamm, Upplysningstidens romantik, Stockholm 1918, s.91f. 
104

 The Book of Saints: A Dictionary of Servants of God. 6th ed., London 1994 

 



 55 

Ett exempel på detta är Pompeo Battonis bild från 1760 av Jesu heliga i hjärta i Chiesa del 

Gesù i Rom (figur 46). Hjärtat framställs ofta på det här sättet som flammande med ett kors 

instucket i det.  

 

 

 

       Figur 46. 

 

En analog föreställning är bilden av Maria med Jesusbarnet i just ett flammande hjärta som i 

sin tur sprider mindre flammande hjärtan till både änglarna och helgonen (figur 47). 

  

Figur 47. 
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En polykrom träskulptur från syditalien  kallad "Marias sju smärtor/ sorger/The Virgin of the 

Seven Sorrows konkretiserar en central aspekt av Mariakulten under 1700-talet (figur 48). 

Den visar Marias sorg i form av sju svärd som genomsticker hennes hjärta. Det var Innocenti-

us XI (1676-1689) som införde kulten kring detta. Tanken var att genom att förena sig med 

Jesu moder Marias lidande, skulle man hedra Jesus på ett djupare sätt. Enligt traditionen upp-

enbarade Maria sig för den Heliga Birgitta och sa att hon skulle skänka sju nådegåvor åt var 

och en som dagligen med bönen "Ave Maria" ärade henne för hennes tårar och smärtor över 

de sju sorgerna.
105

  

Dessa  var... 

1. Simons profetia (Lukas 2:34,35). 

2. Flykten till Egypten (Matteus 2:13-14). 

3. Jesu försvinnande i templet. (Lukas 3:43-45). 

4. Mötet med Jesus när han bar korset. 

5. Korsfästelsen. 

6. Jesu nedtagning från korset. 

7. Jesu gravläggning. 

 

 

Figur 48. 
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1800-talet. 

Sekelskiftet och de första årtiondena av 1800-talet brukar i tyskdominerat kulturområde kallas 

Sturm und Drang/Storm och längtan. Begreppet var hämtat från ett drama av Friedrich Maxi-

milian von Klinger (1752- 1831). Företrädarna kallade själva perioden för Geniezeit/Snille-

tiden. Man kan se det som en reaktion mot upplysningstidens förnuftstro, materialistiska 

grundsyn och matematiskt-mekanistiska metodik. Det var i stället en upptagenhet av dröm-

mar, fantasier, existentialism, och mystik. Man ville åt den verklighet, som man ansåg fanns 

bakom Kants kategorier och åskådningsformer. Det man sökte var "tinget och jaget i sig" eller 

om man så vill, verklighetens innersta väsen bakom den värld vi kan uppfatta med våra 

sinnen. Det var en rörelse som hade sin dominans inom den tyska kulturkretsen. De klassiska 

verken från tiden var Johann Wolfgang  von Goethes  (1749-1832) Dichtung und Wahrheit, 

Friedrich Schillers (1759-1805)  Die Räuber och Friedrich von Schellings (1775-1854) Über 

die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt.  Känslan blev viktigare än intellek-

tet.  Ett tidstypiskt uttalande av Werther var "Ack, vad jag vet, kan vem som helst veta, - men 

mitt hjärta är jag ensam om".
106

  

Sturm und Drang betraktas som inledningen till den tyska romantiska perioden, som sedan 

spred sig förutom i det tyskspråkiga området framför allt till England. En typisk svensk rep-

resentant var Bengt Lidner (1757-1793). Man betonade man ännu starkare känslor och lidelser 

och svärmisk naturdyrkan. Nu framträdde teoretiker med skrifter som kom att förändra synen 

på människan och de politiska maktförhållandena. Sören Kierkegaard (1813-1855) ger ut 

Enten - Eller och Begrebet Angst, Friedrich Nietzsche (1844-1900) Also sprach Zarathustra, 

Friedrich Hegel  Phänomenologie des Geistes 1807, Karl Marx (1818-1883)  och Friedrich 

Engels (1820-1895)  Manifest der kommunistischen Partei, John Stuart Mill (1806-1873 ) On 

liberty  och Charles Darwin  (1809-1882) On the Origin of Species.   

1800-talet var också en period med stora tekniska framgångar som ledde till en industriell re-

volution. Det viktigaste förutsättningarna var ångmaskinen, järnvägarna, telegrafen och tid-

ningarnas rotationspressar.  Bland de övriga tekniska innovationerna kan man också nämna 

daguerrotypin 1832, bessemermetoden 1855, dynamiten 1867, telefonen 1876, glödlampan 

1879, biografen 1895 och propellern 1862.  Symboliska uttryck för tidens framtidstro kan 
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 Johann Wolfgang von Goethe, Den unge Werthers lidanden, Stockholm 1949 (Die leiden des jungen Werters 

1774).   

  

 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Marx,+Karl/Manifest+der+kommunistischen+Partei


 58 

man se i den första världsutställningen i London 1851 (Great Exhibition of the Works of 

Industry of All Nations). Utställningen var inriktad mot industriella framgångar men hade 

också uttryck åt tidens bildkonst och skulptur. Kristallpalatset/Crystal Palace kom att stå som 

en symbol för utställningen. På ett likande sätt kunde man se världsutställningen i Paris 1889  

(Exposition Universelle) som också markerade 100-årsjubiléet av Franska revolutionen 1789 

och där Eiffeltornet var den klassiska symbolen. Byggnaderna var ett tecken på att "allt var 

möjligt" och att en ny tid var kommen. 

På politisk nivå skedde stora förändringar. Storbritannien och Irland förenades i en union 

1801. Sverige förlorade Finland 1809. Wienkongressen försökte stabilisera Europa efter Na-

poleonkrigen 1814-1815. Mexiko blev självständigt från Spanien 1821 och  Brasilien från 

Portugal 1822.  Brittiska imperiet förbjöd slavhandel 1833.  Viktoria blev drottning i Stor-

britannien och Irland 1837.  Guldrushen startade i Kalifornien 1848.  Italien bildades som stat 

1861. Amerikanska inbördeskriget ägde rum 1861-1865.   Slaveriet avskaffades i USA 1865. 

Suezkanalen öppnades 1866. Kejsardömet Tyskland bildades 1871. Afrika delades  upp av de 

västerländska staterna 1884 -1885. Under slutet av perioden utvandrade 10 miljoner européer 

till USA. Befolkningen i Europa ökade från 200 till 400 miljoner invånare under seklet. Det 

brittiska imperiet blev den stora världsmakten och kontrollerade en fjärdedel av världens 

befolkning och en femtedel av landytan. Under 1800-talet nådde hjärtromantiken sin 

höjdpunkt. Hjärtat hade nu inte längre bara en  abstrakt symbolfunktion. Man började nu 

också hantera hjärtat rent fysiskt på olika sätt.  
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Ett exempel på hur man hanterade hjärtat under perioden kan man se i det Habsburgska 

riket.107 När en Habsburgare avlidit skilde man på själva kroppen, inälvorna och hjärtat. Krop-

pen begravde man i Kappucinerordens kyrkas krypta/Kapuzinergruft (figur 49) i Wien.  På 

bilden ser man kejsar Franz Josefs (1830-1916) grav flankerad av hustrun Elisabeths (1837-

1898, mördad) och sonen Rudolfs (1858-1889, självmord) gravar. Varje enskilt hjärta lade 

man i överdådigt dekorerade silver- och guldbehållare i Loretokapellets Herzgruft  (figur 50) i 

Augustinerkyrkan.108 Resten av inälvorna placerades i kopparkärl i Stefansdomens 

krypta/Herzogsgruft (figur 51).   

      
                        Figur 49.                                        Figur 50.                                                               Figur 51. 

 

På samma sätt som Apollons pilar i de klassiska kulturerna ansågs kunna föra med sig pest, 

förde  Amors pilar – som var doppade i honung och galla – med sig kärlekens ljuva plåga.109
 

När författaren och poeten Percy Bysshe Shelley  (1792-1822) kremerades tog hans vän Ed-

ward John Trelawny (1792-1881) hand om hans hjärta. Han påstod att hjärtat var opåverkat av 

elden beroende på att det var ”alla känslors hemvist”.  På Shelleys grav på Protestantiska kyr-

kogården i Rom står det också Cor cordium/alla hjärtans hjärta (figur 52). 110
   

 

Figur 52. 

                                                 
107

 Den Habsburgska monarkin/Habsburgska riket byggde på den österrikiska ätten Habsburg. Det officiella  

    namnet var Kejsardömet Österrike(1804-1867) och Kejsardömet Österrike-Ungern (1867-1918). Det  

    omfattade stora delar av Europa och ett antal kolonier i andra världsdelar. 
108

 Augustinerorden/Ordo Eremitarum Sancti Augustini grundades 1256 som en sammanslutning för italienska 

    eremiter. Från 1963 upphörde eremitverksamheten och de kallade sig Ordo Sancti Augusti.  Det är en sam- 

    lingsbeteckning för dem som följde Augustinus regler.  En av de mer  kända ordnarna är dominikanerna. 

    En känd företrädare var Martin Luther (1483-1556). Han var med i denna katolska  orden fram till exkom-    

    municeringen 1521. En annan var Erasmus av Rotterdam (1466-1536). Dominikanerna är representerade i  

    Sverige med både munk- och nunnekloster  
109

 Ingemark 2007, s.32. 
110

 Maud Webster, Sicilien - mellan synd och salighet, Stockholm 2006, s.203. 
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Ett annat sätt att beskriva passioner och dess olika konsekvenser kan man se i prerafaeliten 

William Holman Hunts målning Claudio och Isabella (figur 53).  

Utgångspunkten är ett avsnitt ur  akt III i Shakespeare's drama Measure for Measure.111  Vin-

centio är hertig i Wien. När han är på diplomatiskt uppdrag överlåter han åt Angelo att an-

svara för kontrollen över omoralen och sedernas förfall. Angelo återinför då dödsstraffet och 

dömer Claudio till döden. Dennes  brott är att han gjort sin älskade Julia med barn innan de 

gift sig. Vincentio  har å andra sidan försökt förföra Claudios syster Isabella som är novis i ett 

kloster. Claudios enda sätt att klara sig är om han offrar sin syster Isabellas  oskuld till Ange-

lo. Målningen framställer det ögonblick när Isabella besöker Claudio i fängelset  och erbjuder 

sig att offra sin oskuld för att rädda broderns liv. 

Isabella håller sin hand mot Claudios hjärta och markerar därigenom syskonkärleken. Kropps-

hållningen drar uppmärksamheten till hans bojor. Äppelblomman vid hans fötter betraktas 

som ett symboliskt uttryck för hans beredskap att köpa sig nåd genom hennes kyskhet. 

Isabellas ljus klädsel betonar också hennes renhet. 

 

 
 

Figur 53. 
 

I Ernst Josephsons Gås-Lisa uttrycks en passionerad kraft  mellan figurerna.112  Bilden visar 

hur en kristusliknande gestalt håller båda sina händer om hjärttrakten (figur 54). Den vänstra 

kroppshalvan är en flickas kropp och den högra om en pojkes.113 Gås-Lisas kroppshållning gör 

att man lätt associerar till näcken. Hon framstår som en mogen kvinna och markerar med sin 

                                                 
111

 Measure for Measure skrevs  av Shakespeare 1603-1604. 
112

 Baserad på Nataly von Eschstruth's roman Gänselielsel  (1886). 
113

 Lars-Göran Oredsson,. Drömmen om en ny värld, Sydsvenska Dagbladet 2000 01 14. 
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högerhand över hjärtat att  kraften bryter in i hennes hjärta. Bilden påminner till sin uppbygg-

nad om äldre helgonbilder. Den himmelska passionen strålar ut på ett sätt som påminner om 

Berninis Heliga Teresas extas i kyrkan Santa Maria della Vittoria i Rom. 

 

Figur 54. 

 

 

I den katolska traditionen under 1800-talet var föreställningen om det "heliga hjärtat" mycket 

stark. Det var tanken på att det fanns hjärtan som skilde sig från varandra. Uppmärksamheten 

var koncentrerad på de individer som hade  "ett heligt hjärta". Motsatsen var naturligtvis de 

som förbrutit sig mot Gud och hade "onda hjärtan". Den här distinktionen om onda och goda 

hjärtan är för övrigt  känd från sumerisk tid. Idémässigt tänkte man sig att det fanns någon typ 

av "hjärtarnas förening" mellan Jesus' goda hjärta och de människor som levde ett liv så nära 

honom som möjligt.
114

 I José Maria Ibarrarán y Ponce's (1854-1910) målning pekar Jesus 

själv på sitt goda hjärta  (figur 55). Den mexikanske målaren P.M. Ruiz målning (figur 56)  av 

Je-sus' heliga hjärta som utstrålar en helig eld och har en spirande blomma som för tankarna 

till ett nytt liv. Samtidigt är det genomstunget av ett svärd. Änglar, heliga personer och 

vanliga människor håller hop sin händer i beundran och hänförelse. 

                      

                                                                            Figur 55.                                                  Figur 56.   
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 Heliga Birgittas läsning.  http://www.prophecyfilm.com/swedish/hb/band4anglov/b4_anglov_onsdag1.htm 
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Ett karakteristiskt sätt att beskriva en önskan om det goda hjärtat kan man se hos  jesuiten och 

mystikern Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) som skrev  "Lord, enfold me in the pro-

foundest depths of your heart, hold me fast there, purify me, burn me, kindle a fire in me, lift 

me up, until I become all that you would have me be, in the image of your heart".115
 

I Edvard Munchs målning (figur 57) ser man en annan föreställning, där plågan och lidandet 

kring separationen känns  i just hjärtat. På ett symboliskt sätt skyddar mannen sig genom att 

hålla om hjärtat där han såväl fysiskt som symboliskt uppfattar att  lidandet finns. 

 

Figur 57. 

 

Under den här perioden kan man se hur de romantiska föreställningarna om hjärtat också 

kunde framställas i påtagligt profana sammanhang. Ett exempel på detta är en italiensk 

kalender från 1863 som föreställer den italienske nationalisten och frihetskämpen Giuseppe 

Garibaldi (1807-1882). I kalendern framställs han som en helgonbyst med gloria omgiven av 

votivhjärtan, vapen och kanonkulor (figur 58). Det är något uppseendeväckande med tanke på 

Garibaldis antikyrkliga inställning.116 Man kan givetvis också tolka bilden helt profant som en 

ren hjältegloria. 

 

Figur 58.  

                                                 
115

 Pierre Teilhard de Chardin, The Heart of Matter, London 1991, s.57 ( La Coeur de la Matiere 1976)  
116

 I slutet av sitt liv levde Garibaldi på Isola Caprera. Han skrev där romaner med kritisk inställning till den  

    katolska kyrkan som Clelia o il governo del monaco 1870, Cantoni il volontario 1870 och I Mille 1874.  
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Under 1800-talets mitt gav man växter som importerats romantiska namn som Fänrikshjärtan 

(figur 59) och Löjtnanshjärtan (figur 60). 

En reflektion är att man av blommornas storlek möjligtvis kan tolka det som att fänrikshjärtan 

står för något mindre romantik än de mer fullgånga och större löjtnanshjärtan! En annan re-

flektion är att namnen  hänvisar till unga officerare och att löjtnant är en högre grad än en fän-

rik! Några romantiska namn på blommor som kunde attribueras till äldre officerare som 

överste- eller generalshjärtan tycktes inte förekomma. Romantiken var begränsad till 

ungdomen! 

 

 

 

                 
         

                                   Figur 59.      Figur 60. 
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vi. 1900-talet. 

 

Det här seklet präglas i stor utsträckning av de två världskrigen. Första världskriget slutade 

med att tre stora kejsardömen - det tyska, det Habsburgska (Österrike-Ungern) och det ryska 

upphörde. Det uppstod både en känsla av lättnad över att kriget var slut men också en uppgi-

ven insikt i krigets fasor och vad människan kunde utföra. Oswald Spengler skrev 1918 om att 

det var en myt att samhället utvecklades i ett linjärt perspektiv där kulturerna uppstår från 

lägre till högre kulturformer. I stället såg han kulturernas uppgång, förstening, nedgång och 

fall i ett närmast mytiskt cykliskt perspektiv.117 José Ortega y Gasset skrev 1930 om det han 

kallade "massmänniskorna". Deras uppror bestod i att de inte brydde sig om maktelitens vär-

deringar utan bara följde strömmen. Massmänniskorna tog över makten utan att tillräcklig 

kännedom om  traditionen och det förflutna och som exempel nämner han bolsjevismen och 

fascismen.118 Både Oswald Spengler och José Ortega Y Gasset såg framför sig hur den väster-

ländska kulturen var på väg mot sin undergång. Olika totalitära regimer som nazismen, fascis-

men och kommunismen stod mot varandra. Det andra världskriget slutade med en form av 

terrorbalans mellan ett östligt, av Sovjetunionen dominerat block och ett västligt dominerat av 

USA. Ett annat hot som uppmärksammades under seklet var miljöförstöringen. Rachel Carson 

skrev 1962 om det stora hotet med användandet av olika bekämpningsmedel som DDT.  Om 

man tog död på myggor och andra insekter skulle fåglarna dö och sedan den ena djurarten 

efter den andra. Effekten skulle på sikt bli vad hon kallade "en tyst vår". Carson kom att bli en 

kultfigur inom miljörörelsen som växte sig stark under seklet.
119

 Ur ett annat perspektiv kom 

Europas dominans över olika kontinenter att minska. Befrielserörelser i den "tredje världen" 

ledde till att många kolonier nu blev fria stater. Ett viktigt teoretiskt bidrag var när den från 

Martinique bördige och i Algeriet verksamme läkaren Franz Fanon 1961 skrev om Europas 

kolonialisering. Den hade skapat uppgivenhet och misär i "tredje världen" och  moralfrå-

gorna om det rättfärdiga i  "det frigörande våldet" blev ett centralt diskussionsämne. Titeln på 

Fanons skrift byggde på ett citat från den franska översättningen av internationalen  - Debout 

les damnés de la terre/Res er jordens fördömda.
120

 En annan faktor som kom att få stor be-

tydelse var utvecklingen av kommunikationssystemen. Italienaren Gugliemo Marconi hade 

1896 demonstrerat hur man kunde skicka meddelanden med trådlös telegrafi. Kort därefter 

(1904) utvecklades tekniken för att överföra tal. På 1920-talet fick radiosändningar ett ge-
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 Oswald Spengler , Västerlandets undergång, Stockholm 1996 (Der Untergan des Abendlandes 1918)  
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 José Ortega y Gasset, Massornas uppror, Stockholm 1934 ( La rebelíon de las masas 1930).         
119

 Rachel Carsson, Tyst vår, Stockholm 1966 (Silent Spring 1962). 
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 Franz Fanon, Jordens fördömda, Stockholm 2007 ( Les damnés de la Terre 1961). 
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nombrott och 1936 kom de första tv-sändningarna. På 1960-talet fick tv:n sitt publika ge-

nombrott. På industrisidan kom det löpande bandet på Fordfabrikerna att vara vägledande för 

stora delar av industriproduktionen. Det var den utvecklingen som Charlie Chaplin (1889- 

1977) ironiserade över i filmen  Moderna tider från 1936. De nya tryckpressarna möjliggjorde 

också ett genomslag för massproducerad populärlitteratur, det som i England kom att kallas 

pulp fiction (pappersmasselitteratur). En motpol var delar av modernismen, där företrädare 

som T.S. Eliot (1888-1965) klagade över ytligheten och det moraliska förfallet i kulturtid-

skriften Criterion. Det som slutgiltigt kom att revolutionera kommunikationen mellan 

människor och system var datorn. Den första var färdigkonstruerad 1946, men det dröjde till 

slutet av seklet innan man kan säga att den kom i den breda allmänhetens bruk. Nästa steg 

togs när Internet introducerades på 1980-talet. En annan faktor som kom att få stor betydelse 

var Sigmund Freud (1856-1939) och hans psykoanalytiska teoribildning. Hans 

begreppsapparat med det omedvetna, oidipus-komplexet och det okontrollerade driftslivet 

kom att få stort inflytande på seklets kulturliv. Inom filosofin fick den matematiska logiken 

och språkteorin  ett genomslag genom Bertrand Russell (1872-1970) och Ludwig 

Wittgenstein (1889-1951). Biologin fick sitt genombrott när James Watson och Francis Crick 

kunde beskriva DNA-molekylen och påvisa arvsmekanismerna. Den som kom att 

revolutionera fysiken och förändra delar av den newtonska världsbilden var Albert Einstein 

(1879-1955). En tragisk utveckling av fysiken var utvecklingen av atombombben som 

sprängdes över Hiroshima 6 augusti 1945. Nu var det ett  faktum, att man uppnått en teknisk 

nivå som gjort det möjligt att på storskalig nivå utplåna allt liv på jorden. Efterkrigstiden kom 

att bli en period då olika rörelser efterträdde varandra som existentialismen, ungdomskulturen, 

vänsterrevolten, feminismen och genusforskningen. 1900-talets uppbrott från det agrara och 

småindustriella samhället och den tekniska och medicinska utvecklingen ledde till en ny typ 

av frihet. Många gamla normer och konventioner krackelerade och gamla stabila institutioner 

som kyrkan förlorade alltmer sitt inflytande. Baksidan av friheten var en känsla av rådvillhet 

och ängslan. Den tysk-amerikanske psykologen Eric Fromm påvisade i en skrift från 1945 att 

den yttre frigörelsen inte motsvarades av en inre.121
 Många människor kände sådan ensamhet 

och ångest, att risken var stor att de flydde in i massrörelser för att få struktur på sina liv. På 

ett analogt sätt formulerade den post-moderne franske filosofen Jean-Francois Lyotard 1979, 

att "de stora berättelserna" är slut.122 Med det menade han de stora religiösa, ideologiska och 

metafysiska systemen som ansåg sig kunna förklara och ge mening åt vår existens, nu förlorat 
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 Eric Fromm, Flykten från friheten, Stockholm 1993 (Escape from Freedom 1945). 
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 Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition, Minnesota 1993 (La condition postmodern 1979).    
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stora delar av sin trovärdighet. Följden blev att vi nu kommit att leva i en alltmer splittrad 

värld utan hopp om en lineär utveckling. 

--- 

 

 

Om hjärtat hade haft en viktig funktion i den religiösa bildvärlden under  det föregående sek-

let,  kom det under 1900-talet att få en mer marginell roll. De  sakrala verk som framställdes 

präglades mer av tidens olika konstnärliga idéströmningar. Hjärtat fick däremot en central 

funktion i den profana bildvärlden som en allmän symbol för kärlek och vänskap men också 

för oro och ångest. Ett  klassiskt exempel är "Alla Hjärtans Dag/S:t Valentines Day" den 14:e 

februari.
123

 Figurerna 61 och 62 kan ses som exempel på tidiga uttryck för "Alla Hjärtans 

Dag". Till en början handlade det om vänskap och kärlek mellan vuxna. Efterhand har också 

kärlek till barn blivit en del av "Alla hjärtans Dag" (Figur 63).
124

 

 

     

                             Figur 61.                                                          Figur 62.                                                      Figur 63.                       
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 Det finns några olika föreställningar om vem Sankt Valentin/Valentinus var. Det vanligaste är att han för- 

knippas med den Sankt Valentin som var präst i Rom och halshöggs den 14:e februari år 269 i samband 

med kejsar Claudius II's förföljelse av de kristna. Under medeltiden fanns en folklig föreställning att fåglar i                          

mitten av februari sökte och fann sin partner. Detta ledde så småningom till att unga människor funderade på 

vem som skulle bli  deras "Valentin" . 
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För Henri Matisse (1869-1954) hade hjärtat hade en viktig  funktion. I ett kort med texten 

Coeur d'amour épris från 1949 (figur 64) dominerar hjärtat hela bilden.  I bilden "Ikaros fall" 

som Matisse framställt genom att "klippa och klistra" (gouaches découpés) ihop olika färgade 

pappersbitar är hela bilden centrerad kring hjärtat (figur 65).125 Det fungerar som den axel runt 

vilken Ikaros hjälplöst faller när han förlorat sina vingar. Himlen markeras med gula stjärnor. 

Bilden med den svarta kroppen och det intensivt, närmast blödande hjärtat kan också ses som 

ett uttryck för den ångestfyllda effekten av människans övermod/hybris.  

                                                
                                                                        Figur 64.                                             Figur 65. 

 

Även för Jean Miro (1893-1993) var hjärtat ett viktigt bildelement. Man kan se det i Dancer II 

(figur 66) där det röda hjärtat dominerar bilden. I Portrait No 1 (figur 67) är huvudet 

hjärtformat och i det finns ett upp och nervänt hjärta 

        

                                                                 Figur 66.                                                          Figur 67. 

 

 

                                                 
125

 Bilden bygger på den grekiska myten om hur Ikaros och hans far Daidalos blivit fängslade av kung Minos på  

      Kreta. För att de skulle kunna fly tillverkade Daidalos vingar av fågelfjädrar och vax. Han varnade samtidigt  

      Ikaros från att flyga för nära solen. Ikaros tog ingen hänsyn till rådet utan flög för högt varvid vingarna  

      smälte och han föll handlöst ner i Egeiska havet. 
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Ett lite annorlunda sätt att använda hjärtsymbolen kan man se hos den tyske dadaisten Georg 

Grosz (1893-1959). I en målning ( Liebeskrank)  från 1916  sitter en man med "kärleksbe-

kymmer" i en traditionell kafémiljö (figur 68).  Målningen kan ses som en satirisk bild av den 

tyska bourgeoisins självupptagenhet under Weimarrepubliken. Mannen på bilden ger ett all-

mänt desillusionerat och depraverat intryck. Man kan uppfatta hjärtats placering utanpå ka-

vajen som ett uttryck för tidens ytlighet. En annan tolkning skulle kunna vara att bilden fö-

reställer Grosz själv och uttrycker hans svårigheter att förstå och hantera tillvaron.    

 

 

Figur 68. 
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Inom popkonsten var hjärtat ett ofta förekommande objekt. Det var en tumultartad tid med 

revolt och nyorientering. Det fanns tydliga inslag av fri kärlek och sexualitet och hjärtat var 

en typisk ikon för tidsandan.. Den amerikanske konstnären Jim Dine (1935-) använde ofta 

hjärtsymboler i sina bilder. I en litografi Red Design for Satin Hearts126 har han  framställt 

en bild av "det blödande hjärtat" (figur 69). Den andra bilden (figur 70) har det slående 

namnet Palette of Pleasure. Där finns en lustfylld blandning av hjärtan i palettens alla 

färger. Budskapet och symboliken i Dine's bilder är ofta enkla och tydliga.  

 

                            

                                                        Figur 69.                                                                            Figur 70. 

     

 

Den mexikanska konstnären Frida Kahlos konstnärsskap karakteriseras av en tematik om 

maktstrukturer i relation till kropp, kön, sexualitet och blodsmetaforik.127 I en målning My 

nurse and I från 1937 (figur 71) har hon gett uttryck för ett barndomsminne. Frida Kahlos mor 

inte kunde amma henne eftersom hon födde Fridas syster 11 månader senare. Familjen an-

ställde då en columbiansk indiankvinna som amma. Frida Kahlo har berättat att hon minns re-

lationen som opersonlig och kylig. Amman är därför målad med en svart förkolonial columbi-

ansk dödsmask. Frida Kahlo markerar att det var som vuxen hon minns situationen genom att 

måla sitt huvud i normalstorlek men fäster det på sin dåtida  babykropp. Bilden får närmast 

sakral karaktär även om bakgrunden är tragisk. En annan bild The Two Fridas (figur 72)  är 

ett dubblerat självporträtt  från det år då hon skilde sig från Diego Riviera (1939). Den vanlig-

aste tolkningen är att den Frida som sitter till höger i en tehuanadräkt representerar den Frida 
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 Ingår i mappen Picture of Dorian Grey från 1968. 
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 Zetterman, Eva. Frida Kahlos bildspråk - ansikte, kropp & landskap (diss). Göteborg 2003, s.160. 
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Diego älskade, medan den till vänster i en spansk dräkt är den han inte längre älskar. Skillna-

derna i klädedräkt och hudfärg  kan också ses som en etnisk markering Man kan se hur hjärtat 

på den vänstra försmådda Frida är till hälften borttaget. Den halvan är flyttat till den högra 

Frida och placerat utanpå tehuanadräkten. Ett blodkärl från den icke älskade Frida släpper ut 

blod på hennes klänning. Hon har en peang i handen för att stoppa blodflödet. Båda "Fridor-

na" håller varandra i handen och bakgrunden utgörs av en stormig sky.  

                                                                                                                                

 

                                                                 

                                                 Figur 71.                                                                      Figur 72.                                              

 

 

Den konstnär som kanske mer än någon annan förknippas med hjärtat som ett centralt bety-

delsebärande bildelement är Paul Klee (1879-1940).  Han hade också en uppfattning om att 

konsten inte skulle beskriva det som syns utan att i stället avslöja det som är dolt bakom ytan. 

Vid 21 års ålder skriver han i sin dagbok. "Somliga kommer inte att förstå sanningen som min 

spegel visar. De bör komma ihåg att jag inte är här för att återspegla ytan (det kan man göra 

med fotografier) utan är tvungen att skildra insidan. Min spegel går ända in till hjärtat".128
              

I figur 73 (Irma Rossa die Bändigerin) 1918) kan man se hur en skräckinjagande och 

demonlik häxgestalt tämjer vilda djur. Hon har hjärtat placerat upp och ner och på fel plats i 

kroppen. Den öppna frågan är huruvida människan ingår i  det som tämjs? I figur 74 (Ein 

Genius serviert ein kleines Frühstuck, Engel bringt das Gewünschte, 1920) beskriver titeln 

vad det handlar om. Ängeln/skyddsanden bär på en bricka med ett champagneglas och en 

kanna med en överflödande pip. Ängelns goda hjärta dominerar bilden. I figur 75 (Künstler, 

1924) ser man hur konstnärshjärtat glöder eller brinner inför uppgiften. 
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 Godwin, 2003, s.283f. 
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                                  Figur 73.                               Figur 74.                                                       Figur 75.              
 

I figur 76 (Hat Kopf, Hand, Fuss und Hertzt, 1930) ser man hur hjärtat är som en dirigent i 

centrum som styr människokroppens olika funktioner. I figur 77 (Zwillinge, 1930) ser man 

hur tvillingarna symboliskt är förenade i ett gemensamt hjärta men att de samtidigt står var för 

sig på sina ben. I figur 78 (Arabische Lied, 1932) kopplas munnen med hjärtat, och man kan 

se bilden som att det hjärtat tänker på säger munnen. Bilden byggde på inspiration från Klees 

resor i Tunisien och Egypten. 

 

 

                         

                                                       Figur 76.                                    Figur 77.                                    Figur 78. 

 

   

De två sista åren led han av progressiv generell skleros/sklerodermi129 Det är uppenbart att 

Paul Klee kände på sig att tiden nu var begränsad. En av de sista målningarna Paul Klee ut-

förde  var Das Kranke Herz (figur 79). Hjärtat är nu markerat med ett svart hål. Den formella 

dödsorsaken angavs också som "hjärtförlamning".  

 

                                                 
129

 Sjukdomen beror på  en ackumulation av fibrös bindväv. Den medförde ett gradvis förlamande av hans  

     kropp. 
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Figur 79. 

 

Paul Klee var alltså oerhört intresserad av tillvarons existentiella frågor, och det är därför na-

turligt att hjärtat fick det symbolvärde det hade i hans bildvärld. När Paul Klee dog 1940 och 

begravdes på Schosshaldenfriedhof i Bern (figur 80), satte hustrun Lily och sonen Felix upp 

en  bronsplatta på graven med ett citat från 1920 av Paul Klee själv.
130

 På graven står det.   

Hier liegt der Maler 

Paul Klee 

Geboren 18 Dezember 1879 

Tod 29 Juni 1940. 

                                                           Diesseitig bin ich gar nicht fassbar.  

                                Denn ich wohne grad so gut bei den Toten, wie bei den Ungeborenen.     

                                             Etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich. 

                                                               Und noch lange nicht nahe genug.
131

 

 

 

 

 

Figur 80. 

Paul Klee's grav. 
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 Godwin 2003, s.289  
131

 Jag kan inte förstås med jordiska begrepp som här och nu. För jag lever lika väl med de döda som med de     

      ofödda. Något närmare skapelsens hjärta. Än vad som är vanligt. Men långt ifrån nära nog. (översättning                      

      Katarina Jansson  i Goodwin 2003 s.289.            
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Slutsats. 

 

Om man nu ställer de två  beskrivna parametrarna (hjärtat som organ vs hjärtat som visuell 

markör eller metafor) mot varandra så kan man utifrån materialet se att det inte finns någon  

klar koppling eller integrerat system mellan dem. Tvärtom handlar det om "skilda världar" där 

forskningen om hjärtat som organ har en påtaglig positivistisk hållning. Forskningen kring 

hjärtat som metafor eller visuellt utttryck är klart annorlunda och bygger på en  utpräglat mer 

hermeneutisk grundsyn. Dessa skillnader blir tydliga när man utifrån det tillgängliga materia-

let försöker besvara de angivna frågeställningarna. 

 

1. Har kunskaperna om hjärtats anatomi och fysiologi haft någon effekt på valet av    

    bildmässiga och skulpturala uttryck?    

När man  analyserar de bilder och skulpturer  som studien baseras på, kan man direkt konsta-

tera, att det inte finns några valida stöd för att den medicinska kunskapsutvecklingen från an-

tiken fram till modern tid haft någon påverkan på  vilka kognitiva funktioner som tillskrivits 

hjärtat. Trots att människan  efterhand lärt sig skilja på hjärnans och hjärtats funktioner har i 

allt väsentligt samma uråldriga och felaktiga föreställningar levt kvar. Detta att  känslomässi-

ga funktioner, stabila personlighetsdrag och tillfälliga affekttillstånd var lokaliserade till 

hjärtat.  

 

2. Går det att se något samlat mönster i valet av uttryck?  

Det man kan se av bild- och skulpturmaterialet är att hjärtat i alla tider tid haft en unik sär-

prägel bland människans organ. Vilka egenskaper man sedan tillskrivit hjärtat och vilka me-

taforer man använt  kan till en del ses som en funktion av allmänna föreställningar eller om 

man så vill "tidsandan"  under varje epok. De kan ytligt sett verka som om man talar om sam-

ma sak men man måste förstå att språket och tolkningarna kan variera. Metaforer är 

naturligtvis inga absoluta begrepp utan de förändras till form och innehåll på samma sätt som 

ord.  Varje tids metaforer måste därför ses i sitt sammanhang även om de språkligt sett kan 

förefalla vara identiska. Metaforernas konnotation och  denotation kan givetvis variera. Jaeger 

har tydliggjort detta med ett  exempel. När man under antiken talade om "själ" talade man 

under den kristna medeltiden om hjärta och i modern sekulär tid om hjärnan.132  
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 Eric Jaeger, The Book of the Heart, Chicago 2000, s. xiv. 
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Ett exempel på ett uttryck som funnits kvar sedan medeltiden är föreställningen om hjärtat 

som en "lagerlokal" eller bok där livet på olika sätt är nertecknat. August Strindberg har 

uttryckt detta i några klassiska rader.  

Där hänger på boklådsfönstret, 

                                                                      en tunnklädd liten bok. 

                                                                      Det är ett urtaget hjärta 

                                                                   som dinglar där på sin krok
133

 

 

3. Går det att se någon förändring av uttryck över tid?       

Om man försöker se en förändring i hur symbolanvändningen förändrats fram till idag kan 

man i korthet sammanfatta det på följande sätt. 

Det man med viss försiktighet kan säga, är att hjärtat alltsedan sumerisk tid fram till våra 

dagar har betraktas som ett organ för mänskliga affekter. Det har i tidig antik tid funnits 

föreställningar att olika demoner tagit sin tillflykt till hjärtat och orsakat sjukdomar. Hos 

grekerna förekom idéer om hjärtat som en plats för mod och kraft och om man så vill virtus. 

Under den romerska antiken behöll man till en del grekernas syn men började också tala om 

att positiva känslor som kärlek, lust och åtrå hade sin hemvist i hjärtat. Med kristendomens 

genombrott blev det också vanligt att tala om det heliga hjärtat och hur Guds ande kunde vara 

närvarande i hjärtat som ett uttryck för himmelsk kärlek. Föreställningarna om det heliga 

hjärtat lever kvar framför allt inom de katolska trosföreställningarna. På det mänskliga planet 

drev man under riddartiden idén om kärlek som att de älskande hade förenat sina hjärtan till 

en enhet (duo in corde uno). Det var riddaren eller mannen som på ett aktivt sätt skulle vinna 

jungfrun eller sin älskade. De idéerna lever ju kvar än i våra dagar där man ser det som att 

mannen är den som skall fria. Renässansens och barockens trosföreställningar medförde en 

förskjutning mot vikten av känna och bli delaktig av Guds närvaro genom rent fysisk 

påverkan på hjärtat. Teresa av Avila är ett typiskt exempel på detta. Under upplysningstiden 

sker ytterligare en förskjutning mot det heliga hjärtat. Det hade sin bakgrund i att det katolska 

helgonet Margareta Maria Alacoque (1673-1675) fick en uppenbarelse genom Gud att hon 

måste se till så att Guds heliga hjärta kunde spridas bland människorna. Alla dessa 

föreställningar blev så småningom en del av romantikens idévärld på 1800-talet. Thomas 

Mann låter i Bergtagen en man bära en röntgenbild av sin älskades lungor närmast sitt hjärta.  
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 August Strindberg, ur Sömngångarnätter på vakna dagar, 1883.  Nationalutgåvan nr 15, Stockholm 1995,   
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"Han var i alla fall mycket lycklig över detta  första  tilltag, ty trots den trofé, den makabra 

minnesgåva som han bar vid hjärtat, var han fäst vid herr Settembrini och lade stor vikt vid 

hans närvaro".
134

 

 

 I vår tid har hjärtat alltmer "sekulariserats". Metaforen beskrivs alltmer sällan som om att 

hjärtat hade en religiös eller andlig aspekt. Numera handlar det allt oftare om vanliga 

känslouttryck mellan människor. Ett av de tydligaste exemplen är  ”Alla hjärtans dag”. Många 

människor bär också hjärtformade symboler med sin älskades namn på sig eller hänger små 

plasthjärtan med barnets namn på barnvagnarna. Ett exempel hur en metafor levt kvar sedan 

den grekiska antiken är bilden av det "modiga hjärtat". Ett tydligt uttryck för detta kan man se 

i  Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. Skorpan lider av tuberkulos och skall snart dö. Han 

tröstas av sin bror Jonathan som ingjuter mod i honom genom att säga att de en gång kommer 

att mötas i det magiska landet Nangijala (figur 81). 

 

 

Figur 81. 

Slutord - Diskussion. 

 

Man kan alltså konstatera att synen på hjärtat som en plats för ”kognitiva funktioner” i allt 

väsentligt inte förändrats.  Under de antika tidsperioderna var detta en absolut sanning. När 

kunskaperna om hjärtats anatomi och fysiologi från 1600-talet och framåt visat att de kogni-

tiva funktionerna inte "sitter i hjärtat" utan att de är en funktion av hjärnaktiviteter så har de 

gamla föreställningarna visat sig närmast odödliga. En förklaring till detta kan vara att kun-

skaperna om hjärtat och nervsystemets funktion var så begränsad, att det var omöjligt för dem 

att förstå att det är en väsentlig skillnad på var känslomässiga uttryck bearbetas och hur de 

märks eller känns i kroppen. Den tolkning som föreslås i denna studie baseras på vad vi vet 
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idag om hjärtat och nervsystemets funktion. Den bygger på att bearbetningen av känsloim-

pulser äger rum i hjärnan och uttrycket för dem  sker som en ökad aktivitet i den sympatiska 

delen av det autonoma nervsystemet i bland annat hjärtat och bröstregionen.  Den positiva 

känslomässiga affekt i form av kärlek som beskrivs är alltså helt enkelt inget annat än ett 

sympatikuspåslag, som beror på att hjärnans centrala delar aktiveras och tolkas av vårt med-

vetna som kärlek, positiv passion eller åtrå. Aktiveringen kan vara ett reaktivt svar på inlärda 

mönster/idéer om skönhet och sexuell attraktion men också styras av och kombineras hormo-

nellt av dofter etc. Exakt hur den samordnade aktiveringen av kognitiva och fysiologiska sy-

stem sker är i sina detaljer ännu till många delar oklart. En annan aspekt som kan förklara 

hjär-tats centrala funktion är dess fysiska lokalisation som ofta uppfattas som centralt i krop-

pen och betraktas som "the vital center of beeing, seat of understanding, memory, and the 

passi-ons, a sort of microcosm of the self".135 

Ett intressant sätt att ta sig förbi problematiken har presenterats av Nager.136
 Han menar att 

man borde skilja den traditionella kardiologin, som arbetar med hjärtat som organ,  från  kor-

diologin som helt fokuseras på ”hjärtats symboliska språk”.  

Ett  svenskt exempel på detta är Erik Blomberg som, medveten om hjärtats fysiologi ändå 

låter symbolspråket få tolkningsföreträde. 

 

  Hjärta, du främmande fågel, 

  du fängslade falk i mitt bröst 

  du är en rebellisk fånge, 

  - du lyder aldrig min röst 

 

   Var stilla, mitt hjärta var stilla,   

  och sakta din vinges slag   

  jag vill inte lyda dig längre,   

  - och är ej min vilja din lag   

                       

                       Du muskel, som krymper och vidgas, 

  du driver mitt blod och driver 

  det alltid efter ditt behag. 

  För dig är min vilja för svag. 

 
  Du är ej lik foten, som rör sig 
  varthän och hur ofta jag vill 
  och ögat, som lydigt släcker 
  sin brinnande djupa pupill. 

 

  Du rasar i blodröda bojor 
  av skälvande ven och artär, 
  som min är din frihet en fånges: 
  att vara – just det du är.

137 
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Sammanfattning. 

 

Det mänskliga hjärtat har, så långt tillbaka som det finns belägg, ansetts som centrum för så-

väl stabila personlighetsdrag som tillfälliga affekttillstånd. Man har ofta talat om det i figura-

tiva termer som att personer haft ett ”gott eller ont hjärta”, ett ”modigt hjärta”, att ”hjärtat 

brast av sorg” , att någon hade ”krossat hjärta”, att ”hjärtat fastnat halsgropen” eller att ”hjär-

tat nästan sprängdes av lycka”.  

Denna studie har undersökt om de kunskaper om hjärtats anatomi och fysiologi som utveck-

lats från antiken fram till våra dagar, har påverkat metaforerna  över tid. Det visade sig att den 

biologiska kunskapsutvecklingen uppenbarligen inte haft något som helst inflytande. De me-

taforer och visuella uttryck som funnits har "levt sitt eget liv" oberoende av biologiska fakta. 

Metaforerna har heller inte förändrats i någon väsentlig utsträckning, utan hjärtat har förblivit 

ett "personlighetscentrum". Det centrala är att förstå, att det är  en väsentlig skillnad på var 

känslomässiga uttryck bearbetas och hur de märks eller känns i kroppen. Denna tolkning ba-

seras på vad vi vet idag om hjärtat och nervsystemets funktion. 
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