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Abstract 

The purpose of the following thesis is through the combination of a semiotic and 

phenomenological analysis, to investigate the flemish 17th century painting Achelous 

Defeated by Hercules. The Creation of The Cornucopia (Allegory of Fruitfulness). The 

theoretical approach will be based on a treatment of the picture as a symbolic body, which 

evokes bodily responses similar to those that a real body would. From this perspective, the 

picture’s relationship towards the bodily urges of hunger and sexuality will be investigated, 

as well as how these all relate to the theory of the abject. Furthermore, a critical feminist 

approach will be employed, in order to establish how hunger, sexuality and abjection relate to 

17th century ideals of gender. The result of this essay shows that these all do relate to each 

other, and are manifested in the picture through the figure of Hercules and his defeat of the 

river god Achelous. A complex and contradictory meaning emerges, in which a male ideal of 

self-restraint is established against the constructed image of woman as bearer of bodily urges, 

abjection and sin. Furthermore the picture confirms the complex relationship between life and 

the abject, while simultaneously seeking to hide and purge the abject of its horror. Central to 

this is the urge of scopophilia, which through the picture seeks to establish bodily urges of 

hunger and sexuality without any bodily experiences nor production of the abject. The picture 

mirrors counter-reformation ideology where the whole world, even that which is deemed the 

lowest and most pointless, is absorbed into the narrative of the high-culture, in order to 

establish the ruling class and the importance of their ideals for the continuation of peace and 

prosperity.  

Keywords: Baroque painting, Jacques Jordaens, Jacob Jordaens, 17th-century art, 

fruit, cornucopia, body, body in art, bodily urges, sexuality, sexuality in art, hunger, hunger in 

art, flemish baroque, flemish painting, the abject, the gaze, scopophilia, feminism, Hercules, 

the bacchanalia, mythology, history painting.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

I ett svällande överflöd av pumpor, äpplen och vindruvor, omringad av mjuka mulliga 

kvinnokroppar i kontrast till männens mejslade muskler, reser sig det blomstrande 

ymnighetshornet ur ett skogslandskap svept i antikens mytiska förflutna. I bakgrunden ringlar 

sig en flod fram under en dramatisk, molnsprängd himmel, och två ankor närmar sig 

spektaklet från flodbanken, möjligtvis lockade av de grödor som presenteras. Sprungen ur 

striden mellan Herkules och flodguden Achelous, är gudens nu avhuggna horn i processen att 

omvandlas av nymfer till ymnighetshornet, medans en grupp satyrer klättrar i trädet bakom. 

Herkules betraktar scenen med en min av belåtenhet, allt medan Achelous, i form av en tjur, 

möter vår blick. Detta är berättelsen som utspelar sig på tavlan Achelous besegrad av 

Hercules. Ymnighetshornets skapelse (Allegori för fruktbarhet), målad av den flamländske 

konstnären Jacob Jordaens 1649.  Tavlan i dess monumentala skala är utförd i olja på duk och 1

hänger på Statens Museum för Kunst i Köpenhamn. 

Jordaens, vars monumentala historiemåleri var eftersökt och uppskattat av det danska 

hovet,  framstår med denna dramatiska och sensuella målning, bräddad av överflöd, som 2

typisk för det flamländska måleriet under 1600-talet. Centralt för det flamländska måleriet var 

att det föddes ur andan av den katolska motreformationen, där Flandern etablerades som ett 

katolskt högsäte i ett annars protestantiskt nordeuropa.  Den sakrala konsten i Flandern tog 3

inspiration av den italienska motreformationens dramatik, vars passion, dynamik och energi 

även influerade och påverkade visualiteten i andra former av måleri, särskilt historiemåleriet.   4

Historiemåleriet, den i tiden högst ansedda genren, brukade sig av myter från antiken 

för att hylla naturens överflöd och gestalta tidens ideologi.  Bacchanaliska fester såsom 5

Jordaens tavla av ymnighetshornet blir hyllningar till själva överflödet, benämnt Copia. Copia 

var ett begrepp av stor betydelse under 1600-talet som menade att kontrollen av naturens 

1 I. Schaudies, ’The Fullness of Things: Jordaens Celebrates Nature’s Bounty’, i I. Schaudie (red), Jacques 
Jordaens (1593-1678): Allegories of Fruitfulness and Abundance, Silvana Editoriale, Milano, 2016, pp. 21, 29.  
2 Anslag på Statens Museum för Kunst, utställning Europeisk Konst 1300-1800, 7/10/2020.  
3 T. Balogh, ’The Southern Netherlands in the Age of Rubens (1577-1640)’, i J. Tátrai, & A. Varga (red), 
Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 
31. 
4 ibid., p. 31.  
5 J. Tátrai, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum of 
Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 195.  
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överflöd var grunden till att upprätthålla den världsliga ordningens godhet och stabilitet, så att 

Guds lagar kunde råda över skapelsen.   6

Följande uppsats ämnar att behandla gestaltningen av överflöd i Jordaens tavla av 

ymnighetshornet, och undersöka överflödets relation till människans kropp och drifter, samt 

hur själva överflödet som koncept relaterar till det abjekta.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den kommande uppsatsen är att undersöka bilden Achelous besegrad av Hercules. 

Ymnighetshornets skapelse (Allegori för fruktbarhet) i relation till människokroppen och dess 

drifter, med fokus på begreppet överflöd, och producera en kunskap om hur en viss kulturs 

syn på kroppslighet, sexualitet, aptit och överflöd relaterar till dess bildvärld. För att 

undersöka detta kommer bilden tolkas genom feministisk teori. Vidare kommer överflödet 

som idé och konstens kroppslighet att relateras till och analyseras genom teorin om det 

abjekta. Undersökningens hypotes är att bilden för en dialog med det abjekta genom sin 

gestaltning, och att analysera denna dialog kommer vara en del av själva undersökningen. 

● Vilka mänskliga drifter behandlar bilden, och skapar den några ideal kring 

dessa drifter? Isåfall vilka då? 

○ Hur hör detta ihop med 1600-talets samhälle och dess tankar om genus 

och kroppen?  

● Hur relaterar bilden, dess motiv och betydelse, till det abjekta?  

 

1.3 Teori och metod 

1.3.1. Bilder som symboliska kroppar  

För att undersöka relationen mellan bilden Achelous besegrad av Hercules. Ymnighetshornets 

skapelse (Allegori för fruktbarhet) och människans kropp, samt dess drifter, kommer Hans 

Beltings bildantropologi att brukas. Beltings teori hävdar att människan förhåller sig till bilder 

som symboliska kroppar, vilka vi uppfattar som levande, som i sin tur formar vår 

självuppfattning om vår egen kropp.  Bildupplevelsen är därav en kroppslig upplevelse som 7

enligt Belting går tillbaka till kulten kring de döda, där bilder brukades som substitut för att 

6 Schaudies, 2016, p. 31.  
7 H. Belting, An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body, 2:a uppl. Princeton University Press, New 
Jersey, 2011, pp. 11, 17.  
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hantera förlusten av dem som dött. Som ett symboliskt substitut får bilden en kraft som 

överskrider den fysiska människokroppen.  Bilder gör frånvaron av en kropp synlig, och gör 8

denna frånvaron närvarande, då vi människor upplever närvaro genom seendet. Det är från 

detta som bilders kraft kommer menar Belting.   9

Beltings teori av bilder som substitut för mänskliga kroppar kommer brukas för att 

undersöka och förklara hur undersökningens objekt relaterar till och behandlar kroppens 

drifter.  

 

1.3.2. Det abjekta 

Det abjekta är allt som är äckligt: ruttnande mat, sår, kroppsvätskor, smuts och avfall.  Julia 10

Kristeva presenterar en teoretisk grund för det abjekta i sin bok Powers of Horror: An Essay 

on Abjection. Däri menar hon att det abjekta lockar människans begär samtidigt som det 

väcker känslor av avsky. Det abjekta kollapsar mening och stör människans symboliska 

universum.  Hon placerar det abjekta i relationen mellan objekt och subjekt, en tvetydig 11

gräns mellan liv och död, där den abjekta upplevelsen är det som stör subjektets känsla av 

helhet, skapar en känsla av icke-existens och påminner om dödens konstanta hot. Detta är 

grunden för den avsky som kroppsligt avfall producerar: en konstant påminnelse om den 

pågående process av nedbrytning som kroppen genomgår, och som en dag kommer resultera i 

dess död.  Mat blir abjekt när den uppfattas som befläckad och därav stör jagets känsla av 12

renhet och helhet, en sfär likt exkrement, däri det sociala och organiska möts, och gränsen 

däremellan rubbas.  Det abjekta är det som både kroppen och subjektet stöter ifrån sig, en 13

upplevelse som går tillbaka till separationen mellan moder och barn. Därav är moderns kropp, 

och dess kroppsvätskor, det som i patriarkala samhällen uppfattas som manifestationen och 

förkroppslingen av det abjekta: orena substanser som måste kontrolleras och renas. Detta hör 

ihop med en rädsla av att förlora jaget i moderns kropp, där den abjekta upplevelsen blir en 

8 Belting, 2011, pp. 19, 87, 130. 
9 H. Belting, Image, Medium, Body: A New Approach to Iconology, Critical Inquiry, 2005, band 31, häfte 2, p. 
312.  
10 J. Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection, Columbia University Press, New York, 1982, pp. 2-4, 
68.  
11 ibid., pp. 1-2, 4-5, 10-11.  
12 ibid., pp. 2-4, 9-11, 67.  
13 ibid., pp. 75-76.  
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obehaglig påminnelse av de djuriska tillstånd som människan för länge sedan tagit avstånd 

ifrån för att kunna existera som ett subjekt.   14

Kristeva menar att humor är en metod för att förtränga och hantera abjektion, men 

framför allt att det är religion som renar det abjekta. Religionen skapar katarsis genom sina 

ritualer, och det abjekta konstruerar det heliga genom att vara dess motsats.  I kristendomen 15

är det abjekta synden, ett evigt inre tillstånd av skam grundat i lockelsen för mannen i 

kvinnans kött, som renas genom eukaristin, förtärandet av Jesus kropp.  Som både Gud och 16

människa uppnår Jesus en kropp fri från produktionen av det abjekta, och genom hans nåd i 

nattvarden så renas även människan från det abjekta tillståndet. Därav omvandlar 

kristendomens katarsis människokroppen från källan av synd och avsky, till vägen för 

frälsning. Den tämjda kroppen är källan för godhet och skönhet.   17

Vidare hävdar Kristeva att konsten och den artistiska upplevelsen är grundad ur 

religionens dialog med det abjekta. Konsten är den metod av katarsis som uttrycker det 

abjekta samtidigt som det renar det från skräck. Konsten imiterar kroppens passioner, luster 

och drifter, men återskapar dessa kroppslöst genom tanken och sinnet.  18

Teorin om det abjekta, samt hur kroppen renas både genom kristendomens lära om 

Jesus kropp, och konstens kroppslösa kroppslighet, kommer brukas på bilden Achelous 

besegrad av Hercules. Ymnighetshornets skapelse (Allegori för fruktbarhet), för att undersöka 

hur den och dess motiv relaterar till och för en dialog med det abjekta, och hur 1600-talets syn 

på kroppslighet, drifter och genus i sin tur relaterar till det abjekta i bilden.  

 

1.3.3. Blicken och feminism 

Laura Mulveys artikel Visual Pleasure and Narrative Cinema undersöker relationen 

mellan film, genus och sexualitet, utifrån ett heteronormativt perspektiv. Utöver detta 

beskriver Mulvey kvinnans symboliska roll i patriarkatet genom psykoanalysens terminologi, 

och undersöker hur detta tar sig uttryck i kulturens visualitet. Hon hävdar att en kulturs 

undermedvetna speglas i dess visuella uttryck och nöjet som erfars från betraktandet av dessa, 

14 Kristeva, 1982, pp. 9, 12-15, 54, 64, 70-71.  
15 ibid., pp. 8, 27. 
16 ibid., pp. 113-117, 119-120, 126.  
17 ibid., pp. 119-120, 123-125.  
18 ibid., pp. 17, 28.  
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genom en kodifiering av den rådande sexualiteten i visuella medium.  Mulvey menar att 19

patriarkatets symboliska universum konstruerar kvinnan som manifesterad brist: hennes brist 

av en fallos är det som producerar mannen som bärare av makt och meningsskapande. Som 

den tomma spegel vilken konstruerar mannens betydelse, är kvinnan och särskilt hennes 

kropp den plats på vilken männen projicerar sina drömmar, begär och meningsskapande.  20

Detta speglas i den visuella kulturen genom att det är kvinnan som blir tittad på, av 

mannens blick. Den passiva kvinnan blir ett sexuelt objekt, för den aktiva mannens njutning.  21

För att undvika hotet av kastrationsångest, som enligt Mulvey alltid är närvarande för blicken 

vid representationen av kvinnor, så omvandlar filmen henne till en fetish eller ett föremål för 

undersökande och sadistisk voyeurism.  I båda fallen tar mannens blick kontroll över 22

kvinnan, via en identifikation med den manliga karaktären i filmen, vars blick styr både 

narrativet och kameran. Kvinnans sexualitet underkastas den manliga hjältens makt och 

önskningar, och genom detta får (den manliga) betraktaren av filmen en känsla av kontroll 

över kvinnan som avbildas på skärmen.  23

Mulvey grundar denna visualitets styrka i skopofili, en sexualdrift som inte är kopplat 

till stimulering av något kroppsligt organ, som innebär att erfara sexuell njutning genom att 

bruka det vi ser som ett objekt för sexuell stimulering.  

I den följande undersökningen kommer Mulveys genusteori relateras till 1600-talets 

könsroller och seende, där tidens historiemåleri kommer behandlas som sin tids film. 

Historiemåleriet har precis som filmen en visualitet som är centrerad kring människan och 

hennes kropp, ett djup som presenteras för en central, priviligerad betraktare, och följer ett 

tydligt narrativ som presenteras i en till synes privat värld framför betraktarens blick.  Vidare 24

kommer det föras en diskussion om kvinnan som omformad till en fetish, för männens 

voyeurism, men inte i detta fallet för att hantera den manliga kastrationsångesten, utan för att 

rena kvinnan som den utpekade källan för det abjekta. Genom voyeurismens kontroll över 

kvinnans kropp skapas känslan av kontroll över det abjekta, och en sexuell upplevelse fri från 

det abjektas hot. 

19 L. Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, Screen, 1975, vol. 16, no. 3, p. 6. 
20 ibid., pp. 6-7.  
21 ibid., p. 11.  
22 ibid., pp. 13-14, 17.  
23 ibid., pp. 12-13.  
24 ibid., pp. 9, 12.  
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1.3.4. Bildens retorik och fenomenologi 

Undersökningens metodologi kommer vara en semiotisk läsning baserad på Roland Barthes 

Bildens Retorik. Barthes behandlar bilder som en serie av tecken som alla motsvarar ett 

komplex av kulturella värderingar.  Tecknen själva består av två delar: uttryck, den visuella 25

form som tecknet tar; och innehåll, vad tecknet i sitt kulturella och språkliga kontext säger 

oss.  Enligt Barthes har en bild tre meddelanden: ett språkligt, det lingvistiska meddelandet; 26

ett okodat ikoniskt, det bokstavliga meddelandet; och slutligen ett kodat ikoniskt, det 

symboliska meddelandet.  Att identifiera vad bildens tecken föreställer är en bestämning av 27

dess denotation, och hör ihop med bildens bokstavliga meddelande. Att tolka de identifierade 

tecknens betydelse är konnotation, och hör ihop med bildens symboliska meddelande.  Den 28

följande undersökningen kommer bruka Barthes metodologi för att undersöka Achelous 

besegrad av Hercules. Ymnighetshornets skapelse. (Allegori för fruktbarhet) formala och 

lingvistiska tecken, för att sedan analysera och sätta dessa i relation till samhället i 1600-talets 

Flandern, och med hjälp av de teorier som presenterats ovan forma slutsatser om bildens 

betydelse.  

Barthes metod kommer kompletteras av David Freedbergs fenomenologi, som hävdar 

att en bild inte bara ses, utan även upplevs genom känslorna.  På bildens denotativa, 29

bokstavliga nivå, vid undersökningen av dess uttryck, kommer en fenomenologisk formanalys 

att undersöka den påverkan som bildens visualitet har på betraktaren i sig. Denna påverkan 

kommer sedan fördjupas och sättas i samband med bildens betydelse i undersökningen av 

dess ikoniska och lingvistiska nivå.  

 

På grund av den rådande situationen med Covid-19, vilket för närvarande förhindrar 

resor utomlands, så kommer undersökningen av Achelous besegrad av Hercules. 

Ymnighetshornets skapelse. (Allegori för fruktbarhet), ske huvudsakligen via en fotografisk 

reproduktion. En grundläggande observation av tavlan skedde på plats, som sedan har 

kompletterats genom studier via en fotografisk reproduktion.  

25 R. Barthes, Bildens Retorik, 2:a uppl. Bokförlaget Faethon, Stockholm, 1982, pp. 34, 53-54. 
26 ibid., pp. 28, 31. 
27 ibid., 1982, p. 36. 
28 ibid., pp. 38, 41-42.  
29 D. Freedberg, The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response, The University of 
Chicago Press, Chicago, 1989, pp. 23-25.  
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1.4 Forskningsöversikt 

I undersökningen av Barockens konst i relation till drifter och kroppslighet, har Norman 

Brysons verk Looking at the Overlooked  varit ovärderlig. I verket undersöker Bryson 30

stillebenmåleriet genom frågor om megalografi: det som människor anser vara det viktiga i 

existensen, såsom kulturens stora historier och narrativ; kontra rhopografi: det vardagliga och 

repetitiva. Utöver detta behandlar han stillebengenren utefter frågor om överflöd samt genus.  31

Bryson menar att stilleben är en konst som först och främst behandlar människans 

grundläggande behov: att äta och dricka, och är därav en kroppslig konstform som undersöker 

den allmänskliga driften av hunger.  Detta är ett perspektiv på konsten som den följande 32

undersökningen utvecklar, där Brysons idéer om högt och lågt, samt människans aptiter i 

konsten appliceras på den traditionellt högst ansedda konstformen: historiemåleriet.  

Den klassiska konsten öppnades upp för undersökningar i relation till kroppslighet och 

sexualitet av Georges Didi-Huberman i hans text Öppna Venus.  I den undersöker han 33

Sandro Botticellis målning av Venus, men bryter mot det humanistiska perspektivet att 

representationen förkroppsligar en gudomlig, ideell och icke-kroppslig kärlek. Istället tolkar 

han verket som en manifestation av undertryckta, sexuella och våldsamma drifter, vilkas 

framställning genom konsten rättfärdigas genom ett kulturellt system som avsexualiserar 

nakenakten.   34

Den följande uppsatsen förenar Didi-Hubermans perspektiv, med de perspektiv som 

Bryson presenterar. Vidare blir den ett komplement till Lisa Rosenthals artikel Manhood and 

Statehood: Rubens’s Construction of Heroic Virtue  vilken undersöker hur det flamländska 35

måleriets visualitet relaterar till tidens ideal om manlighet. Denna undersökning bygger vidare 

på Rosenthals artikel genom att undersöka hur tidens tankar om överflöd relaterar till dess 

tankar om genus, och hur de båda relaterar till det abjekta. Undersökningen av överflöd i 

bilden bygger på Jacques Jordaens (1593-1678): Allegories of Fruitfulness and Abundance.  36

30 N. Bryson, Looking at the Overlooked: Four Essays on Still Life Painting, Harvard University Press, 
Cambridge 1990. 
31 ibid., pp. 15, 61. 
32 ibid., p. 14.  
33 G. Didi-Huberman, Öppna Venus: Nakenhet, dröm, grymhet, Ersatz, Stockholm, 2009.  
34 ibid., pp. 20, 33.  
35 L. Rosenthal, Manhood and Statehood: Rubens’s Construction of Heroic Virtue, Oxford Art Journal, 1993, 
Vol. 16, No. 3. 
36 I. Schaudie (red), Jacques Jordaens (1593-1678): Allegories of Fruitfulness and Abundance, Silvana 
Editoriale, Milano, 2016. 
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1.5 Avgränsningar 

Den följande undersökningen behandlar bilden Achelous besegrad av Hercules. 

Ymnighetshornets skapelse. (Allegori för fruktbarhet) och dess betydelse. Den kommer inte 

undersöka hur bilden producerades, eller dess relation till resten av Jordaens produktion. 

 

1.6 Definitioner 

Undersökningens empiriska objekt, Achelous besegrad av Hercules. Ymnighetshornets 

skapelse. (Allegori för fruktbarhet), kommer genom kapitel 2 och 3 att benämnas som 

Ymnighetshornets skapelse.  

Historiemåleriet är den gren av det europeiska måleriet som avbildar mytologiska, 

bibliska eller historiska scener från antiken. Traditionellt sett har det betraktats som den högst 

skattade grenen,  och dess motiv har ofta avbildat den styrande klassens ideal och ideologi, 37

genom symbolik och allegorier.   38

Denna uppsats följer Norbert Wolfs terminologi vid benämning av Nederländernas 

olika regioner, där termen Nederländerna benämner båda delarna av landet. Flandern hänvisar 

till de södra delarna under katolskt styre, den region som är undersökningens primära område. 

Då det är relevant att omnämna så kommer termen Holland brukas för de norra delarna av 

Nederländerna, den del som gjorde uppror mot den Spanska kronan och efter 80 år av 

inbördeskrig erkändes som en självständig stat.   39

 

1.7 Disposition 

Uppsatsens huvuddel, kapitel två, är strukturerat i tre delar. Inledande presenteras det 

kulturella kontextet som bilden Ymnighetshornets skapelse har uppkommit i. Därefter följer 

själva undersökningen av bildens uttryck och innehåll, med dess bokstavliga, lingvistiska och 

symboliska meddelanden. Slutligen analyseras betydelsen av tecknena i Ymnighetshornets 

skapelse till de teorier om kroppen, det abjekta och feminism som framförts ovan. I det tredje 

kapitlet presenteras och sammanfattas undersökningens resultat.  

  

37 Tátrai, 2019, p. 195.  
38 U. Hasekamp, Flemish and Dutch Baroque Painting, Könemann, Gmbh, 2017, p. 288.  
39 Wolf, 2019, pp. 18-19.  
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2. Undersökning 
2.1 Ymnighetshornets kulturella kontext 

2.1.1 Flandern under motreformationens 1600-tal 

Livet i Flandern under första halvan av 1600-talet definierades i hög grad av den politiska och 

religiösa konflikten gentemot Holland. Landets identitet formades och speglade sig i 

opposition gentemot de protestantiska rebellerna i norr, som krossat Nederländernas enhet när 

de brutit sig loss från styret av de spanska regenterna 1568.  Initialt, under de 80 år av 40

inbördeskrig som följde, hade även den flamländska adeln deltagit i det protestantiska 

upproret gentemot det katolska styret, något som dock avslutades i och med Antwerpens 

erövring av de spanska trupperna 1585.   41

Flandern, vars bildvärld lidit hårt under de protestantiska ikonoklasmerna, inledde nu 

en period av intensivt återuppbyggande. Ekonomin började åter växa och svälten hanterades 

genom stöd från de katolska Habsburgarna som även sponsrade byggandet av kyrkor och 

sakral konst. Detta omformade landets visualitet till ett homogent uttryck, som byggde på den 

romerska motreformationens emotionella och propagandistiska visualitet,  som förenas med 42

inhemska traditioner från det sena 1500-talet.  Tanken var att etablera Flandern som en 43

högborg för den katolska motreformationen i ett annat protestantiskt nordeuropa. Därav var 

det kyrkan och adeln som formade landets bildvärld, där Antwerpen, Flanderns kulturella och 

religiösa centrum, gestaltades som en massiv religiös teater. Detta speglade tanken inom 

motreformationen om att hela världen var en enda stor teaterscen, och i dessa emotionellt 

laddade spektakel så förenades den fysiska världen med den kristna gudomliga sfären genom 

bildkonstens medel.  Bilder var nämligen centrala för motreformationens religiösa 44

utbildning,  där själva skapandet och upplevelsen av bilder upphöjs till en spirituell praxis.  45 46

De tjänade som propaganda för adeln och kyrkan, och var en konst av extrema känslostormar 

och brinnande passioner, som gestaltades genom en överväldigande kroppslighet och dess 

40 Balogh, 2019. p. 31; Tátrai, 2019, p. 115. 
41 Wolf, 2019, pp. 18-19. 
42 Balogh, 2019, pp. 28-31.  
43 Wolf, 2019, pp. 70, 74. 
44 ibid., pp. 13, 19-20. 
45 K. E. Barzman, ‘Devotion and Desire: The Reliquary Chapel of Maria Maddalena de’Pazzi‘, i S. Dixon (red), 
Italian Baroque Art, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2008 p. 271. 
46  A. Gosztola, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, 
Museum of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 242. 
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symbolik. Utgångspunkten var Jesus kropp och eukaristin, den rit som renar kroppen från 

synd och abjektion, vars ena symbol var veteaxet.  Bildernas syfte var att väcka medlidande 47

för Jesus, utveckla betraktarens hängivenhet,  samt att skapa en intim relation mellan 48

individen och religionen,  vilket uppnåddes genom föreningen av mänskliga, lättförståeliga 49

ämnen med kyrkans övermänskliga narrativ.  Därav åberopades naturalism i 50

bildgestaltningen, för att så lätt som möjligt påverka så många som möjligt med det religiösa 

och emotionella budskapet.  David Freedberg erbjuder en insikt i relationen mellan 51

motreformationens passionerade bilder och dess kroppsliga religiositet, samt människans 

sexualitet. Han hävdar att i kristet religiösa kontext så transfereras det sexuella begäret från 

andra människor till bilder.   52

Starka känslor var centralt för den katolska motreformationen,  som utöver bilder 53

åberopade underhållning som centrala medel för att förmedla och sprida sin ideologi.  Vidare 54

talar Erwin Panofsky om motreformationens psykologi som en konflikt mellan motsatta 

krafter: mellan kristen religion och hednisk filosofi, mellan skönhet och realism. Detta är en 

psykologi som enligt Panofsky manifesteras i konsten genom att de motstridande krafterna 

förenas genom en subjektiv emotionalitet av frihet och njutning. Det är denna motstridighet 

som ger motreformationens bilder deras kraft, bilder som överskrider gränser: sorgen blir så 

intensiv i motreformationens retorik att den blir till njutning, och extasen är så stark att den 

blir smärtsam.  Panofsky menar att detta speglar människans självinsikt i sina egna känslor, 55

och att motreformationens konst gestaltar en medvetenhet och separation mellan känsla, tanke 

och handling. Detta kopplar han till humorn, något som i tiden gjorde narr av, samtidigt som 

den sympatiserar med och deltar i, världens imperfektion. Det imperfekta i världen hyllas 

genom komedin som just det som gör den till Guds skapelse.  56

47 Wolf, 2019, pp. 36, 40, 81; Kristeva, 1982, pp. 118-120; N. Büttner,  i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, 
Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 236.  
48 Tátrai, 2019, p. 226.  
49 M. Borobia, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum 
of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p.  230 
50 E. Panofsky, ‘What is Baroque‘, i S. Dixon (red), Italian Baroque Art, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2008 
p. 8-9.  
51 K. E. Barzman, p. 271.  
52 Freedberg, 1989, pp. 319-322, 332-334. 
53 Panofsky, 2008, p. 11. 
54 Gosztola, 2019, p. 378. 
55 Panofsky, 2008, pp. 12-13.  
56 ibid., pp. 14-16. 
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Den religiösa konstens visualitet smittade av sig på den profana konsten,  som även 57

den fick sin identitet och energi från oppositionen mot protestanterna i Holland. Antwerpen 

var centrumet för tidens internationella konstmarknad.  Konsten behandlar ämnen såsom 58

relationen mellan förstörelse och skapelse, samt skönhetens förförelse,  gestaltade i 59

monumentala historiemålningar där antikens mytologi förenar den jordiska och gudomliga 

världen.  Historiemåleriet bygger på högkulturens narrativ, och avbildar och bekräftar det 60

som människan anser vara viktigt i världen. Det är en konst som bekräftar hennes identitet,  61

vilken genom sitt enpunktsperspektiv skapar en känsla av välbehag och helhet hos 

betraktaren,  där måleriet blir som ett fönster in i en annan värld som presenteras upp för 62

betraktarens blick.  Historiemåleriet finansierades av adeln och kyrkan,  och var den i tiden 63 64

högst aktade konsten som ofta illustrerade antikens myter.   65

2.1.2 Antikens gudomliga arv  

Det antika arvet var alltså centralt för historiemåleriet och dess motiv. I tiden ansågs nämligen 

de antika myterna vara perfekta för att gestalta motreformationens anda av passionerade 

känslostormar.  Den antika mytologin omtolkades därav till att passa den kristna världssynen, 66

där kristna budskap förenades med antika förebilder och symboler i form av allegorier.  67

Nakna kvinnokroppar vid sidan om svulstiga frukter,  fick i dessa symbolisera denna 68

förening av hedendom och kristendom som förmedlade motreformationens ideal och 

världsbild, vilken spreds genom emblemböcker.  I bildkonsten blir antikens myter den sfär 69

som existerar mellan Gud och människa, där det gudomliga och profana förenas.  Detta är 70

57 Balogh, 2019, p. 31.  
58 Wolf, 2019, pp. 34, 40, 45.  
59 K. Bódi  i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum of 
Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 385. 
60 Wolf, 2019, p. 80.  
61 Bryson, 1990, pp. 60, 154.  
62 M. Olin ‘Gaze‘ i R. S. Nelson, & R. Shiff (red), Critical Terms for Art History, 2:a uppl, The University of 
Chicago Press, Chicago, 2003, p. 325. 
63 M. Baxandall & S. Alpers, ‘A Taste for Tiepolo‘, i S. Dixon (red), Italian Baroque Art, Blackwell Publishing 
Ltd, Oxford, 2008 p. 72.  
64 Hasekamp, 2017, p. 288.  
65 Tátrai, 2019, p. 195.  
66 ibid., p. 195.  
67 S. Tauss, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum of 
Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 262. 
68 Didi-Huberman, 2009, p. 29; J. Hillegers, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour 
of Flemish Painting, Museum of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 370  
69 S. Dixon ‘Introduction‘, i S. Dixon (red), Italian Baroque Art, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2008 p. 197.  
70 Wolf, 2019, p. 98.  
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något som den styrande klassen brukade för att ge gudomlig legitimitet till sin makt och 

förankra sitt styre i mytens övermänskliga kontext, där hjälten Herkules blir en av de mest 

populära motiven som representerar den gode regenten och hans kamp mot ondska och last.  71

Kampen mellan last och dygd, och dess relation till prakt kontra återhållsamhet, blir ett 

centralt ämne för konsten under 1600-talet.  För detta brukas antikens hjältar som moraliska 72

förebilder för den goda människan,  vid sidan om dess gudomar vilka omtolkas till att bli 73

ikoner för olika naturkrafter.   74

Omformandet av antikens religion till filosofiska ideal påbörjades av 

renässanshumanisterna.  Deras konstteori hävdade att naturen i sig var imperfekt, men att 75

människan kunde gestalta gudomlig skönhet genom konsten, något som uppnåtts i det 

klassiska Grekland, vars konst var ett evigt ideal att efterfölja.  De kopplade samman skönhet 76

med det goda, med förnuft, sanning och civilisation,  där själva antika Grekland tolkas och 77

presenteras som en förlorad guldålder av rättvisa, överflöd och harmoni.  Vidare presenterade 78

renässanshumanisterna den konstnärliga processen som smutsig, oren och grym, där själva 

slutresultatet i konstverket är vackert, rent och skönt. Detta speglar synen som de hade på det 

antika arvet: myterna och deras gudar uppfattas som orena.  Men det är ur denna orenhet som 79

den klassiska skönheten föds, för enligt renässanshumanisterna föds skönhet ur våld, kaos och 

smutsig materia när det underkastats en gudomlig princip.  Att avbilda en idealiserad skönhet 80

var centralt i renässanskonsten,  och gudinnan Venus kropp blev symbolen för denna ideella, 81

icke sexuella kärlek. Didi-Huberman menar att erotiken i denna nakenhet döljs genom det 

antika arvets diskurs, samt dess filosofiska ideal om metaforisk, gudomlig kärlek.  82

71 M. Žvorc, Herculean Allegory at the Čakovec Old Castle: Commissioner and Context, Radovi Instituta za 
Povijest Umjetnosti, vol.41, 2017, pp. 87, 89-90.  
72 G. Broberg, ‘Klädd och oklädd - en gammal historia‘, i M. Gram, & A. S. Topelius, (red), Klädd och oklädd, 
Nationalmuseum, Stockholm, 1996, p. 17. 
73 Tauss, 2019, p. 266.  
74 Uchtmann, 2019, p. 288.  
75 Schaudies, 2016, p. 24.  
76 R. Wittkower, ‘The Role of Classical Models in Bernini’s and Poussin’s Preparatory Work‘, i S. Dixon (red), 
Italian Baroque Art, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2008 p. 305.  
77 N. Athanassoglou-Kallmyer, ‘Ugliness‘, i R. S. Nelson, & R. Shiff (red), Critical Terms for Art History, 2:a 
uppl. The University of Chicago Press, Chicago, 2003, p. 281. 
78 Wolf, 2019, p. 22.  
79 Didi-Huberman, 2009, pp. 44-45, 49-50. 
80 ibid., 2009, pp. 49-53.  
81 C. Rulkens, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum 
of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 350.  
82 Didi-Huberman, 2009, pp. 20, 24-30.  
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Nakenheten rättfärdigas alltså som abstrakt idé,  men likaså lockar antikens sexuella sidor då 83

erotiska myter lästs sedan de först översattes i slutet på 1400-talet.   84

De nakna motiven från renässansen erotiseras ytterligare under 1600-talet, då konsten 

letar efter ursäkter för att gestalta erotiska bilder,  där nakenheten projicerar männens ideal 85

och sexuella fantasier.  Till detta blir motivet av Bacchanalian, vinguden Bacchus och hans 86

följeslagare av nymfer och satyrer som festar ohämmat ute i skogen, ett tidstypiskt tema som 

hyllar överflöd och fertilitet.  Tidens emblemböcker etablerar en ikonografisk relation mellan 87

världslighet, köttets lustar och bacchanalian och dess satyrer,  som med sina erotiska scener 88

av dryckesrus är en kaotisk och ohämmad värld. Därav gav dess motiv konsten en stor frihet 

till att avbilda kroppsliga drifter och luster som annars inte tillåtits av den kristna moralen,  89

som härleder all synd till kvinnans kött och dess lockelse på mannen.   90

Bacchanalian och dess symboler av överflöd och fertilitet går hand i hand med teorin 

om Copia. Copia är en allegori som skapades av renässanshumanisterna som bygger vidare på 

romersk tradition, där jordens fruktbarhet går hand i hand med bevarandet av freden, vilket 

uppnås genom regentens kontroll över jordbrukets överflöd.  Som personifiering av naturens 91

överflöd, är Copias symbol ymnighetshornet och dess svällande grödor. Det var en konstteori 

som i tiden beskrevs som grunden för ett gott samhälle. Ordning var grunden för Guds 

skapelse, och för att denna skulle upprätthållas behövdes Copia och överflödet kontrolleras av 

regenten.  Ymnighetshornet och Copia går hand i hand med ett traditionellt jordbruk, där 92

skörden delas upp i perioder av festande och återhållsamhet. Överflödet är cykliskt och räcker 

inte till året om, och kontrolleras därav genom en samhällsbaserad moral som tillskriver 

överflödet åt samhället som en helhet.  I ymnighetshornet går etik och ekonomi hand i hand, 93

83 G. C. Björkman, ‘Den nakna sanningen‘, i M. Gram, & A. S. Topelius, (red), Klädd och oklädd, 
Nationalmuseum, Stockholm, 1996, pp. 24-25. 
84 U. Neidhardt, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, 
Museum of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 212.  
85 Björkman, 1996, p. 26. 
86 S. Söderlind, ‘Moraliska täckmantlar och ohöljda ögonkast‘, i M. Gram, & A. S. Topelius, (red), Klädd och 
oklädd, Nationalmuseum, Stockholm, 1996, p. 39.  
87 Rosenthal, 1993, p. 106.  
88 ibid,, p. 94.  
89 L. Davis, ‘The Evolution of an Allegory of Fruitfulness‘, i I. Schaudie (red), Jacques Jordaens (1593-1678): 
Allegories of Fruitfulness and Abundance, Silvana Editoriale, Milano, 2016, pp. 35, 41. 
90 Kristeva, 1982, pp. 117, 126. 
91 Schaudies, 2016, pp. 24, 29. 
92 ibid., pp. 30-31. 
93 Bryson, 1990, pp. 99-100.  
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där samhället förenas genom aptiten i ett cykliskt överflöd.  Vidare speglar Copia och 94

ymnighetshornets principer adelns värderingar. Det är deras kontroll av överflödet som 

upprätthåller freden, och det är deras landskap som är grunden till världsordningen. Under 

1600-talet var själva landskapet och dess agrikulturella ekonomi även källan för adelns 

meningsskapande: det var i landet som de förankrade sina dynastier, titlar och ärvda 

inkomster. Adelns kontroll av jordbruket och landskapet, symboliserat genom Copia, var 

deras länk till makten.  95

2.1.3 Genus, moral och det abjekta under motreformationens 1600-tal 

Under 1600-talet bygger alltså ett gott samhälle på kontrollen över naturen och det cykliska 

överflödet i dess grödor, förkroppsligat genom allegorin om Copia och dess ymnighetshorn. 

Detta hör ihop med tidens könsideal, då naturen identifieras och likställs med kvinnan,  som 96

även hon måste kontrolleras. Laster pekas nämligen ut som en rent kvinnlig kvalitet, och det 

är kvinnans lockelse på mannen som hotar att infektera hans dygdiga och förnuftsbaserade 

leverne.  Donna crudele var ett välkänt koncept från renässansen som varnade för att kvinnor 97

brukade sin skönhet på män för att manipulera dem till att begå onda dåd.  Kvinnan blir 98

därav den negativa spegel som bekräftar och konstruerar mannens godhet, vars centrala ideal 

är ett avståndstagande från sexuell njutning.  Manlighet skapas alltså av en kontroll av 99

kroppens lustar och aptiter, genom att ta avstånd från kvinnan och sexualiteten, där den som 

ger in för kroppens aptiter själv blir feminiserad. Då det är kvinnan som hotar mannens 

självkontroll med lust och last måste hon kontrolleras,  där mannens sfär av krig och politik 100

erbjuder en flykt in i ett våld som bevarar och bekräftar manlighetens opposition till kvinnans 

lust och moraliska svaghet.  I opposition till mannens offentliga liv av kultur, heroism och 101

kamp är kvinnans sfär den av hemmets privatliv,  en värld av fred, fruktbarhet och 102

barnuppfostran.  103

94 Bryson, 1990, pp. 130-131.  
95 M. Benes, ‘Pastoralism in the Roman Baroque Villa and in Claude Lorrain: Myths and Realities of the Roman 
Campagna‘, i S. Dixon (red), Italian Baroque Art, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2008 p. 293.  
96 Björkman, 1996, p. 28.  
97  Rosenthal, 1993, p. 103.  
98 J. Lange, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum of 
Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 222. 
99  Rosenthal, 1993, pp. 96-99.  
100 ibid., p. 103.  
101 ibid., pp. 97, 104-105. 
102 Bryson, 1990, pp. 156-158.  
103 Rosenthal, 1993, pp. 104-105.  
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Utifrån detta perspektivet framstår den bacchanaliska världen som oförnekligt 

feminin. Den presenterar manlighetens förlust av kontroll över kroppens aptiter, och ett 

medgivande till kvinnlighetens lust. Det är ett kastrerat rum, definierat av njutning, överflöd, 

fred och fruktbarhet, alla kvaliteter som i tiden anses vara feminina. Männen i bacchanalian, 

satyrerna, är halvt djuriska, och kan därav delta de sinnliga festligheterna utan att förlora sin 

manlighet, något som blir en omöjlighet för den moraliska mannen. Denna kaotiska värld av 

fred och fest blir något som mannen ska skydda och övervaka, men inte kan delta i utan att 

förlora sin manlighet.   104

Erotiken och frosseriet av sensuella njutningar som framställs i det bacchanaliska 

motivet rättfärdigas i tiden av att det anses förmedla en moralisk lärdom till betraktaren. 

Antikens myter tolkades om till förmedlare av moraliska lärdomar,  och bacchanalian ska 105

varna den manliga betraktaren för att inte inge sig åt den last som avbildas, och istället 

uppmana till ett moraliskt leverne styrt av förnuft och dygd. Men i motreformationens anda 

blir den moraliska framställningen ofta komisk och mångtydig, där manlighetens svaghet 

inför lastens njutning görs narr av.  Tvetydigheten är central i tidens moraliska diskurs: å 106

ena sidan avbildar konsten ett sensuellt överflöd och ett deltagande i världsliga nöjen, å andra 

sidan uppmanar samma konst till att ta avstånd från dessa,  genom en visuell framställning 107

som blir en skopofilisk njutning i sig. Denna motstridande karaktär får gensvar hos Freedberg, 

som menar att en bild kan både vara moraliserande samtidigt som den gestaltar sexuella och 

kroppsliga begär.   108

Utöver bacchanalian var även den bibliska historien om Susanna och gubbarna ett 

populärt motiv i tiden, som under moraliseringens ursäkt avbildar en naken kvinnokropp, 

erotiserad och exponerad för blicken av bildens manliga betraktare.  Susannabilden, vars 109

moral uppmanar till kvinnlig dygd, presenterar denna genom ett visuellt frosseri av hennes 

nakna kropp.  Moraliseringens dubbeltydighet speglar och hör samman med tidens syn på 110

dess seende. Synen ansågs nämligen vara det viktigaste av alla sinnesorganen  och nyckeln 111

104 Rosenthal, 1993 pp. 106, 108.  
105 H. van de Velde, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, 
Museum of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 210.  
106 Rosenthal, 1993, pp. 92-94, 96, 107.  
107 Wolf, 2019, p. 42.  
108 Freedberg, 1989, pp. 13, 17.  
109 Büttner, 2019, p. 218.  
110 Söderlind, 1996, pp. 41-42.  
111 Wolf, 2019, p. 232.  
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till att låsa upp naturens hemligheter.  Samtidigt så var synen källan till en av tidens största 112

synder, nämligen begärets blick, då att se på någon med begär likställdes med utförandet av 

köttets synd med denna.   113

Likaså så uttrycker 1600-talet en stark vilja om att föra in hela omvärlden, undersöka, 

komprimera och genom blicken äga den.  Stillebenmåleriet svarar till denna önskan, som 114

undersöker och omvandlar världen till ett visuellt spektakel, samtidigt som det kollapsar 

historiemåleriets privilegiering av människan och hennes narrativ.  Genom att avbilda en 115

anonym värld av repetitioner utan mening, så är stillebenmåleriet en abjekt konst som 

undersöker livets lägsta funktioner: kroppens behov av att äta och dricka. Den avbildar de ting 

och handlingar som ända sedan antiken ansetts som avfall och smuts, nämligen bordets och 

hemmets kultur. Stilleben likställer därav sociala hierarkier och förenar alla människor i den 

allmänmänskliga hungern och aptiten.  Samtidigt uppvisar stilleben i sin visualitet det 116

faktum att överflöd i alla dess former, producerar avfall, det abjektas manifestation.  117

Det oundvikligt djuriska i aptiten och dess förnedring av människans storhet, om än 

dolt av aristokratins bordskultur, är det förenade adeln med den grupp som de ansåg vara det 

mest abjekta i tiden, nämligen bönder. De lägre klasserna associeras i konsten med djur samt 

människokroppens lägre och funktioner: hungerns intag och avföringens avstötande.  Precis 118

som med kvinnan, brukas moraliseringen på de lägre samhällsklasserna för att etablera 

aristokratin som bärare av det goda, där bönder avbildas i moraliska lärdomar som lata, 

ohämmade och frossande i sina drifter, omgivna av abjekta kroppsvätskor.  Detta var ett 119

populärt motiv i den Nederländska konsten  vars budskap uppmanade till att ta avstånd från 120

det materiella livet, som endast bestod av smuts och som oundvikligen slutar i förruttnelse.  121

112 D. Freedberg, ‘The Fate of Pictures: Appearance, Truth, and Ambiguity‘, i S. Dixon (red), Italian Baroque 
Art, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2008 p. 367. 
113 Söderlind, 1996, p. 41. 
114 M. Rikken, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum 
of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 292.  
115 Bryson, 1990, pp. 60-61.  
116 ibid., pp. 13-15, 136.  
117 ibid., p. 129. 
118 ibid., pp. 101, 149.  
119 Wolf, 2019, p. 119.  
120 B. Tóth, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum of 
Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 358.  
121 A. Gosztola, 2019, p. 360.  
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Bönderna, vid sidan om kvinnan, pekas ut som abjekta och förkroppsligar allt som enligt 

adeln är fult, vardagligt och ont.   122

Precis som naturens överflöd och kvinnans hot mot mannens självkontroll måste 

kontrolleras, så måste även böndernas abjektion underkuvas adelns kontroll. Manlighetens 

ideal av självkontroll över passionerna speglas i tidens politik, där dessa projiceras på 

bönderna. Precis som den gode mannen uppstår genom kontroll av kroppens drifter, uppstår 

det goda landet ur regentens förnuftiga kontroll över bönderna som förkroppsligar känslans 

störande och kaotiska kraft.    123

2.1.4 Jacob Jordaens 

Jacob Jordaens tillhörde Antwerpens överklass  och var välkänd för sin oanständiga humor, 124

vilket speglades i hans avbildning av bönder som han framställde helt oidealiserat, i råa scener 

där de till fullo inger sig i livets och kroppens njutningar.  Hans bilder var kända för sin 125

karikatyr och bisarra humor, som han gestaltade med moraliserande budskap.  Förnedringen 126

av människans existens och storhet är centralt i hans verk, där han kombinerar antikens arv 

med kroppens smuts och drifter. Han brukar antiken i omstörtande maner, där det lägsta möter 

och förenas med det högsta,  genom att ge de antika skulpturerna vilka han brukade som 127

modeller till sina målningar, bondeansikten.  Jordaens förenar Flanderns folkliga traditioner 128

och motiv med motreformationens monumentala skala, dramatiska passioner och dynamiska 

energi.  Genom konsten gör han det fula och äckliga i lågkulturens sfär socialt acceptabelt, 129

där hans verk slår samman mytens stora narrativ med kroppens låga funktioner och drifter.  130

 

2.2 Analys av Ymnighetshornets betydelse  

2.2.1 Fenomenologisk formanalys av Ymnighetshornets bokstavliga meddelande  

Inledande, vid en första anblick av Ymnighetshornets skapelse, sker det denotativa tolkandet 

av en scen, på vilken en grupp människor har samlats runtomkring en blomstrande bukett av 

122 N. Athanassoglou-Kallmyer, 2003, pp. 281-283, 286-287.  
123 Rosenthal, 1993, pp. 101-102.  
124 Wolf, 2019, p. 108. 
125 Tátrai, 2019, p. 349.  
126 Wolf, 2019, pp. 108-109. 
127 ibid., pp. 108-110. 
128 van de Velde, 2019, p. 210.  
129 Gosztola, 2019, p. 376.  
130 Wolf, 2019, p. 113.  
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frukt, säd och blommor. Runtomkring sprider sig ett skogslandskap med en flod ringlandes 

fram, upp ur vilken två ankor närmar sig människorna. En tjur möter betraktarens blick, 

stående bakom en hög med frukter och grönsaker. Detta är den första, impulsiva responsen, 

att vid det denotativa utpekandets inledning, tolka tecknena som det de representerar, och inte 

som ikoniska avbildningar i sig. Häri ligger den illusoriska naturalismens tjusning över 

betraktaren, just dess förmåga att genom ikoniska tecken efterlikna och reproducera den 

upplevda omvärlden. David Freedberg kopplar en bilds naturalism med dess förmåga att 

förföra, påverka och upphetsa betraktaren,  och detta är något som återspeglas i 131

Ymnighetshornets skapelse. Det är svårt att slita uppmärksamheten ifrån den, bilden fångar 

betraktarens fascination och drar in blicken i dess bildfält. 

När den första förtrollningens illusion avtagit, genom insikten om att det faktiskt är en 

bild, och inte ett magiskt fönster in i en annan värld, så öppnas bilden upp för vidare tolkning. 

Bildens uttryck är en horisontal duk i monumentala mått, inramad av en enkel mörkbrun ram, 

med en inre guldkant. På duken, som är täckt med flera lager oljefärg, avbildas människor, 

frukter och djur i ett skogslandskap där djupa, jordiga toner av brunt, grått och grönt, med låg 

mättnad och värden, dominerar. Dessa färger sätts i kontrast gentemot de blekt fläskiga 

hudtonerna hos kvinnofigurerna, och de bronsfärgade tonerna hos männen, som båda har ett 

högre färgvärde än omgivningen. Detta gör att människorna hävs upp ur det dunkla 

landskapet, med en energi som kontrasterar mot det djupa lugnet i omgivningens toner. Detta 

är en egenskap de delar med frukterna och djuren i sin omgivning, som även de är avbildade 

med ett högre värde och mättnad en färgen i bakgrunden. Likaså har samtliga färger en 

harmoniserande förening av nyanser, värden och mättnad, vilket ger dynamiken i dess 

kontraster ett homogent och förenat uttryck.  Färgen ger därav bilden en känsla av intensitet 132

och en dynamisk energi som trots detta uppfattas som harmonisk i sin helhet, där figurerna i 

för- och mellangrunden lyfts fram, ut ur bakgrunden. Bildens illusoriska naturalism skapas 

alltså genom värdet och mättnaden i dess färgnyanser, istället för ur dess djup, som snarare 

uppfattas som ett stapplande av volymer på varandra än ett geometriskt konstruerat 

perspektiv.   133

131 Freedberg, 1989, pp. 353-354.  
132 G. Rose, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials, 3:e uppl. Sage 
Publications Ltd, London, 2012, pp. 59-60. 
133 ibid., pp. 61-63.  

18 



Kvinnorna i förgrunden, vars bleka hy lyser upp med sitt höga färgvärde, fångar 

betraktarens blick och leder den in mot bildens centrum. Där möter betraktaren blicken från 

den centrala kvinnofiguren, sittandes med sin rygg och rumpa exponerad på ett rött draperi. 

Kvinnans ben är dolda under ett vitt draperi, och hennes armar håller i ett horn vars 

vertikalitet leder blicken uppåt till den skinande gula färgen i vad som troligtvis är en 

kvittenfrukt, som fångar betraktarens uppmärksamhet. Spänning och kontrast skapas av 

positioneringen invid ett stort rött äpple, rosa och vita blommor, samt blänkande gröna 

vindruvor. Sädesax, päron och bladverk omringar grödorna, vilka kröns av en bukett med 

röda, vita och gula blommor. Den gyllene sädesaxen spretar utåt mot resten av bilden, och likt 

strålar av ljus för de blicken vidare ut i scenens omgivning.  

En trädstam, halvt uppsliten ur marken, reser sig upp bakom det blomstrande hornet 

med ett grenverk som sträcker sig upp mot himlen i en båge. I trädet klättrar två människor 

med getben som ser ut att slita och skaka i dess grenar, och tittandes ut bakifrån trädet, så 

möter betraktaren blicken från två män med gethorn i pannan. Mot trädet lutar sig även en 

kvinna, hennes underkropp svept i ett svart draperi, med huvudet krönt av ett vitt sådant. 

Hennes dräkt med dess intensiva svärta står ut mot de annars dominerande jordiga och 

fläskiga tonerna i bilden. Hennes blick är riktad ner mot de kvinnor som omger hornet: den 

centrala kvinnan, sittandes på ett rött draperi, vars blick betraktaren redan mött, samt en 

kvinna på vardera sida om henne. Kvinnan till höger, till synes naken förutom ett halvt 

genomskinligt draperi i blekt rosa som är svept kring hennes knän, ser ut till att smeka hornet 

med sina två armar. Halvt dold bakom hennes armar står ett barn upptagen med att äta en av 

de frukter som hornet presenterar i sin mynning. Kvinnan till vänster sträcker sig uppåt mot 

trädet i bakgrunden, sin högra hand greppad kring en utav dess grenar, dragande den emot sig. 

Akten exponerar hennes bröst för betraktaren, medan hennes underliv döljs av ett skinande, 

orange draperi.  

Framför kvinnorna ligger en avlång pumpa, dess knopp pekande mot en klyfta av ett 

granatäpple och vad som troligtvis är en halverad melon eller pumpa. Bredvid dessa närmar 

sig två ankor scenens mitt. Till höger om det hela står en muskulös man, grövre än resten av 

figurerna, klädd i ett lejonskinn och lutande på en avlång klubba eller påk, och observerar 

kvinnorna i scenens mitt. Framför mannen står en tjur, i avsaknad av sitt högra horn, och 

stirrar ut på betraktaren med sin blick. Framför tjuren ligger en stor hög med vindruvor, 

19 



äpplen, kål, pumpor, sparris och rotfrukter. Runtomkring breder sig ett skogslandskap ut 

under en molnspäckad himmel, med en flod ringlandes fram i bildens nedre, vänstra hörn.  

Bilden har en intensiv och dramatisk plastisk effekt, en energi som skapas av de 

former som avbildas, och deras interna relation till varandra. Bildens plastiska effekt uppstår 

alltså ur dess komposition,  vars formala elements mest framstående egenskap är föreningen 134

av alla dess former i en spiraliserande rörelse genom bilden. Detta är en mjuk och flytande 

rörelse som börjar i bildens nedre vänstra kant vid ankorna, går igenom kvinnorna och tjuren, 

svänger sen igenom den muskulöse mannen och går upp genom trädet. Spiralen ramar in det 

grödoprydda hornet som kompositionens centrum, vilket bara förstärks genom färgrikedomen 

och reflektionen av ljuset i dess bucket, samt att resten av figurerna kretsar kring denna på 

olika vis. Ytterligare centrering i hornet sker genom själva trädet bakom, som i sin form bildar 

ett kryss, som skapar ett flöde av energi genom hela bilden som går in mot hornets mitt, och 

ut från det till resten av bildens fält. Vidare skapas en genomgående spänning i bilden genom 

att den upprättväxande, vertikala rörelsen, som återkommer i figurernas gester, hornet och 

trädet, samt i bakgrundens skogslandskap, återupprepas genom hela bilden. Själva spänningen 

uppstår i kontrasten som denna vertikalitet skapar i opposition till bildens horisontella format, 

och den horisontella rörelsen i himlens moln. Ytterligare spänning uppstår från att bildens 

plastik sätts i kontrast och förenas med dess jordiga, lugna färgskala. Detta ger bilden en 

dynamik som intensifierar dess visuella energi.  

Ymnighetshornets skapelse utövar en fascination på betraktaren genom dessa rent 

formala aspekter: förtjusningen i naturalismens illusion, dess harmoniska färger och den 

intensiva energin i dess komposition. Likaså finns det en kraft i bilden på dess denotativa, 

bokstavliga nivå med, oberoende av dess formala aspekter och innehållet i dess uttryck, även 

om dessa ofta är i samspel med varandra.  För bilden ifråga så handlar det om de kroppens 135

driter som väcks och stimuleras under betraktandets gång, då bilden uppfattas som levande.  136

Aptiten och hungern stimuleras genom det denotativa utpekandet av frukten som avbildas, 

vilket bara förstärks av naturalismen i dess utförande. Ljuset som speglas i ytan på de färska 

och blanka vindruvorna lockar aptiten, och berget av grönsaker väcker drömmar om en 

stundande festmåltid. För en betraktare som upplever sexuell attraktion av biologiskt 

kvinnliga kroppar, så uppstår det en njutning i betraktandet av de tre kvinnor som omger 

134 Rose, 2012, p. 61.  
135 Barthes, 1982, pp. 51-52. 
136 Freedberg, 1989, p. 321. 
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hornet i bildens mitt, samt den svartklädda kvinnan ovanför dem i trädet. Till synes nakna 

förutom de draperier som omger delar av deras kroppar, så presenteras betraktarens blick med 

fri tillgång till kvinnornas kroppar, vilket inkluderar både bröst och rumpa. Vidare sexuel 

stimulans sker i mötet med den centrala kvinnans blick, vilken uppfattas som oförnekligt 

inbjudande.  Centralt för den upphetsning som sker under förlängd betraktning av 137

Ymnighetshornets skapelse är att den uppstår helt ur det suggestivas kraft. Vi ser ingen 

festmåltid eller konsumtion av frukten i sig, förutom från barnet som är dolt bakom den ena 

kvinnan. Trots detta så lockar bildens visualitet vår fantasi till att måla fram dessa bilder för 

vårt inre seende. Detsamma gäller för bildens sexuella element: vi ser ingen sexualakt i sig 

avbildas, och inte heller några direkta avbildningar av de nedre könsorganen. Likaså 

stimuleras betraktarens sexualitet genom den skopofiliska lusten, som väcks till liv genom 

fantasins möte med bildens visualitet. Freedberg hävdar att en bild får större förmåga att 

upphetsa sin betraktare genom det suggestiva och implicita. Det ger en spänning och potential 

för uppfyllelse av de väckta begären till bilden, som den explicita representationen saknar.  138

Detta förstärks i figurernas drapering, en minimal klädsel som ytterligare förstärker bildens 

kraft att stimulera betraktarens sexualitet.   139

 
Bild 1: Achelous besegrad av Hercules. Ymnighetshornets skapelse (Allegori för fruktbarhet), Jacob Jordaens, 

1649, olja på duk, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn.  

137 Då författaren sällan upplever sexuell upphetsning från män så kommer inte dessa nämnas som en del av den 
fenomenologiska analysen. Deras betydelse kommer dock behandlas under kommande delkapitel.  
138 Freedberg, 1989, p. 356.  
139 Björkman, 1996, p. 26. 
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2.2.2 Ymnighetshornets lingvistiska meddelande 

Historiemåleriet, vars motiv illustrerar och avbildar antikens myter, bibelns berättelser och 

historiska dokumentationer, bygger på just textuella källor som grunden för dess innehåll.  140

Det är en narrativ genre  som avbildar högkulturens symboler och betydelser genom att 141

koppla och rättfärdiga dessa till antika, idealiserade föregångare.  Därav, för att förstå 142

Ymnighetshornets Skapelse och betydelsen i dess innehåll, krävs en kunskap om verkets 

textuella källa, och vad den i sig förmedlar. Verkets titel avslöjar att detta är myten om 

flodguden Achelous och hans strid mot hjälten Herkules.  

Jordaens tillgång till myten var troligtvis genom Karel Van Manders kommenterade 

utgåva av Ovidius Metamorfoser,  ett mytologiskt epos av förvandlingar som behandlar 143

världens motsträviga karaktär i relation till frågor om bland annat sexualitet och våld, liv och 

död, samt skapelse och förstörelse.  Ursprungligt skriven av Ovidius under antikens 144

kejsardöme i Rom, så är Van Manders utgåva ett verk som tolkar det antika materialet utifrån 

1600-talets och humanismens moraliserande tradition.  

Myten, som hyllar naturens överflöd, berättas av flodguden Achelous, en i antiken 

hyllad bringare av överflöd och fruktbarhet,  för hjälten Theseus, under dennes vistelse hos 145

guden på ett gästabud.  Myten kretsar kring Achelous strid mot Herkules över handen till 146

kvinnan Deianeira, en strid som Achelous själv provocerar fram genom att håna Hercules.  147

Då guden inser att han kommer förlora, förvandlar han sig först till en orm, och sedan en tjur. 

Striden avslutas genom att Hercules tar tag i Achelous horn, kastar ner honom på marken och 

rycker av hans ena horn. Genom denna symboliska kastration är segern säkrad för Hercules, 

och Achelous får svälja förlustens skam. Men Najaderna, gudens vattennymfer till döttrar, tar 

upp det avslitna hornet och fyller det med frukt och blommor. Genom denna akt så helgar 

nymferna sin faders avslitna horn, och offrar det sedan till överflödets gudinna, Bona Copia. 

Detta lindrar den skam och det obehag som Achelous erfor genom sin förlust.   148

140 Tátrai, 2019, p. 195.  
141 Bryson, 1990, p. 60.  
142 Hasekamp, 2017, p. 228. 
143 Schaudies, 2016, pp. 21-22. 
144 G. Liveley, ‘Ovid’s Metamorphoses’: A Reader's Guide, Continuum International Publishing Group, London, 
2011, pp. 3, 7.  
145 Schaudies, 2016, pp. 21-22, 24. 
146 Liveley, 2011, p. 91.  
147 ibid., p. 91 
148 Schaudies, 2016, p. 21.  
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Detta är myten om hur Ymnighetshornet skapades, och själva berättelsen framförs av 

Achelous med en heroisk och militärisk ton, som bryter mot dess allt annat än heroiska avslut. 

Detta ger berättelsen en karaktär av ironisk komedi, som knyts ihop i mytens slut, när 

Achelous erbjuder sina gester frukt från just det horn som tidigare slitits loss från hans panna. 

Med denna gest får gästabudet, inte helt oväntat, ett abrupt avslut.  149

2.2.3 Undersökning av Ymnighetshornets symboliska meddelande 

Konnotationen av bildens förenade tecken är att de avbildar en bacchanalisk scen, och 

ur verkets titel framgår det att det är myten om ymnighetshornets skapelse som presenteras. 

Den muskulöse mannen som med blicken övervakar scenens mitt är Herkules, identifierad 

genom sina attribut lejonskinnet och klubban, som symboliserar hjältens styrka.  Framför 150

honom står flodguden Achelous, i sin tjurform, med ena hornet avslitet som i tavlans mitt har 

omvandlats till ymnighetshornet, fyllt med frukt och blommor av najaderna, gudens döttrar. I 

trädet klättrar de halvt djuriska satyrerna, vinguden Bacchus följare,  som identifieras genom 151

sina getben och gethorn.  I bakgrundens skogslandskap ringlar sig Achelous flod fram, ur 152

vilken två ankor, en hona och hane, närmar sig ymnighetshornet och den stora högen av 

grödor bredvid.  

Det symboliska innehållet i de tecken som avbildas är av stor vikt för att förstå det 

bacchanaliska temat och betydelsen av myten som avbildas. Först och främst är Herkules i 

tiden en symbol för den gode och furnuftsdrivne regenten,  en 1600-talets variant av den 153

manliga hjälten som Mulvey menar styr narrativet och kvinnan i de filmer hon har analyserat. 

Ymnighetshornets skapelse var målad för kung Christian IV av Danmark,  och troligtvis har 154

han som många andra aristokrater och regenter i tiden identifierat sig med Herkules, som i sin 

hjälteroll symboliserade manlig virilitet, fysisk makt och sinnets styrka. Som förkroppslingen 

av manlig dygd i både kropp och tanke avbildades Herkules ofta i moraliska scener vars 

budskap förmedlade godhetens och dygdens seger över ondskan och lasten.  Utöver detta så 155

symboliserade Herkules även känslens och beröringens sinne.  I bildens fält står han utanför 156

149 Liveley, 2011, p. 92.  
150 Rosenthal, 1993, pp. 106-107.  
151 Gritsay, 2019, p. 206. 
152 H. Vlieghe, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum 
of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 208.  
153 Hasekamp, 2017, p. 228 
154 Schaudies, 2016, p. 29.  
155 Žvorc, 2017, p. 89-90.  
156 ibid., p. 92.  
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dess centrum, nästan i bakgrunden, lutandes på den falliska symbolen för hans styrka, 

klubban. Med sin blick, vilken går att tolka som nöjd, lugn och delvis frikopplad från 

händelserna, bevakar han ymnighetshornet och najaderna i bildens mitt.  

Förutom Herkules klubba så återupprepas fallossymboliken ytterligare igenom bildens 

fält: i ymnighetshornets vertikala karaktär; i det centrala trädets grenverk, vars två grenar 

konnoterar den erigerade manslemmen; i de många träden i bildens bakgrund; i sparrisen, 

pumporna och rotfrukterna i högen med grödor; och framför allt i pumpan framför kvinnorna, 

som i sin form har stora likheter med mannens könsorgan. I opposition till detta finns det även 

en genomgående vulvasymbolik i bilden: den återfinns i den rundade formen av själva 

ymnighetshornets blomstrande knopp; i den öppnade melonen och granatäpplet med sin 

klyftform; samt i det stora kålhuvudet, som i sin runda och kluvna form konnoterar det 

kvinnliga könsorganet. Den röda färgen i både kålhuvudet och granatäpplet konnoterar 

ytterligare kroppslighet, upphetsning och köttslighet.  

Att bruka frukt som symboler för kroppsliga drifter och sensuella njutningar var en 

praxis i tiden, särskilt när dessa placerades invid eller i relation till människokroppen. Särskilt 

öppen frukt associerades med erotik  vilket återspeglas i najadernas röda, fläsktoniga och 157

genomskinliga draperier, vars färger konnoterar sexualite och kroppslighet,  medan deras 158

form för tankarna till lakan tillstökade av den sexuella akten. Samtidigt så konnoterar 

draperingen det klassiska arvets ikonografi, med dess ideal av förnuft, sanning och 

civilisation. Granatäpplet är en symbol för sexuell lockelse,  fruktbarhet och hyckleri,  men 159 160

även kyrklighet. Melon är en symbol för återhållsamhet  i opposition till äpplena och 161

kvittenfrukterna som återfinns i både hornet och högen med grödor, som båda är erotiska 

symboler från antikens venusianska poesi.  Vindruvorna, som även de återfinns i 162

ymnighetshornet och på marken konnoterar vinet och bacchanalians kaotiska rus. Men de är 

även symboler för det klassiska arvet och Kristus,  vilket återkommer i veteaxen som är 163

157 Hillegers, 2019, p. 370 
158 I. Schaudies, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, 
Museum of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 202.  
159 Wolf, 2019, p. 54.  
160 Hillegers, 2019, p. 370.  
161 Bryson, 1990, p. 121.  
162 M. B. Skinner, Catullus in Verona: A Reading of the Elegiac Libellus, Poems 65–116, The Ohio State 
University Press Columbus, 2003, pp. 15-16, 195.  
163 Tóth, 2019, p. 306.  
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symboler för eukaristin,  den rit där kroppen renas från synd.  Blommorna i hornet är 164 165

symboliska för våren och naturens gåvor,  samt liv genom den öppna tulpanen.  De 166 167

konnoterar även aristokratins makt då det i tiden endast var regenter som hade råd med 

botaniska trädgårdar.   168

De frukter och blommor som avbildas i ymnighetshornet, vilka är av flamländskt 

ursprung,  symboliserar även tidens världssyn i ett hyllande av guds skapelse och dess 169

mångfald, där frukten figurerar som symboler för guds godhet och makt. Frukten konnoterar 

även det klassiska arvet via filosofen Pythagoras som talade om en förlorad guldålder, då 

harmoni och fred styrde och alla var vegetarianer.  Mat i överflöd är även en klassisk ikon 170

för det njutbara livet,  vilket går hand i hand med bildens bacchanaliska tema och dess 171

innehåll av fruktbarhet, överflöd och sensuella nöjen,  och dessas samband med fred.  172 173

Bildens tema av fertilitet och överflöd förstärks av dess placering i naturen, där 

människans egen fruktbarhet får kraft via naturens blomstring.  Blomstrande natur kan i sig 174

tolkas som en symbol för den mogna kvinnans lockelse och fertilitet,  vilket återspeglas i det 175

halvt dolda barnet, som förkroppsligar ett symboliskt firande av dessa.  De mulliga, 176

nästintill nakna najaderna speglar tidens skönhetsideal,  och är symboliska personifikationer 177

av naturkrafter.  De sexualiseras genom sin nakenhet och de erotiskt laddade draperierna, 178

men likaså genom sina gester. Den centrala najaden uppvisar en erotiskt inbjudande blick, 

medans najaden till höger smeker det falliska ymnighetshornet i en rörelse som konnoterar 

sexuell stimulans. Deras nakenhet gör dem till icke-personer, som konnoterar det djuriska och 

sexuella,  vilket förenar dem med satyrerna bakom dem.  179

164 Büttner, 2019, p. 236.  
165 Kristeva, 1982, pp. 118-120. 
166 C. Koch, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum of 
Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 196.  
167 Wolf, 2019, p. 37.  
168 Bryson, 1990, p. 108.  
169 J. K. Kiss, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, Museum 
of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 220.  
170 Tóth, 2019, p. 306. 
171 Gosztola, 2019, p. 378.  
172 Vlieghe, 2019, p. 208. 
173 Davis, 2016, p. 35. 
174 ibid., p. 42.  
175 Söderlind, 1996, p. 44.  
176 Davis, 2016, p. 35. 
177 Büttner, 2019, p. 218. 
178 Björkman, 1996, p. 28.  
179 Broberg, 1996, p. 15.  
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Satyrerna är följeslagare till vinguden Bacchus, och är associerade med lust, djuriska 

drifter och lössläppthet.  Ofta inkluderades en gammal satyr i den bacchanalian, Bacchus 180

fosterfar Silenus, som förkroppsligade den oundvikliga ålderdomen.  Silenus kan därav 181

tolkas som en vanitassymbol, en varning om dödens ofrånkomlighet och allt det världsligas 

stundande förruttnelse,  i ett tema som annars hyllar livets, jordens och ungdomens vitalitet 182

och överflöd. I bilden ser vi Silenus titta fram under det centrala trädets vänstra gren, där han 

med ett stort leende stirrar på betraktaren, precis som den satyr som sitter i mitten av trädet, 

bredvid en fjärde kvinna som är draperad i svart och vitt, färger som återspeglar tidens adliga 

mode och därav konnoterar makt och rikedom.  Det är möjligt detta är Deianeira, kvinnan 183

vars hand Herkules och Achelous stred över. De två andra satyrerna är upptagna med att 

klättra i trädet och slita i dess grenar, precis som najaden till vänster drar en gren ner mot sig. 

Dessa akter är suggestiva återupprepningar av den kastrationsakt som gav upphov till bildens 

överflöd och själva ymnighetshornet, en akt som konnoterar erotiskt laddat våld.  

Trots sin kaotiska och djuriska personlighet kan satyren även vara en bärare av moral i 

bilden, genom att överge sin djuriska natur och anamma det mänskliga förnuftets gåva, vilket 

gestaltades i tidens emblemböcker genom att låta honom jaga en ko.  I Ymnighetshornets 184

skapelse jagar inga satyrer tjuren Achelous, men de delar samma egenskap av att tillsammans 

stirra ut på betraktaren från bilden. Achelous var en i antiken hyllad gud av fertilitet och 

tillväxt,  vilket återspeglas i bilden: kon är symbolen för jordelementet, och i föreningen 185

med vattnet i Achelous flod blir dessa två element upphovet till naturens blomstring. Kon 

associerades även med överflöd, rikedom, egendom, samt jordens och kvinnors fertilitet.  186

De två ankorna, som närmar sig scenens mitt, konnoterar en heterosexuell förening genom 

sina två olika kön och deras placering gentemot det erotiskt laddade innehållet i resten av 

bilden.  

 

180 Schaudies, 2016, p. 23-24. 
181 Davis, 2016, p. 41. 
182 Gosztola, 2019, p. 360  
183 J. J. P. Preciado, i J. Tátrai, & A. Varga (red), Rubens, Van Dyck, And the Splendour of Flemish Painting, 
Museum of Fine Arts Budapest, Budapest, 2019, p. 124.  
184 J. V. Auwera, ‘Jordaens’s Allegory of Fertility: The History and Creation of a Masterpiece‘, i I. Schaudie 
(red), Jacques Jordaens (1593-1678): Allegories of Fruitfulness and Abundance, Silvana Editoriale, Milano, 
2016, p. 63. 
185 Schaudies, 2016, p. 21. 
186 Auwera, 2016, p. 63.  
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2.3 Ymnighetshornets relation till kroppen, genus och det abjekta 

Bildens tecken består alltså av ett innehåll som förmedlar ett ohämmat frosseri av 

sinnlig njutning och köttets lustar, samt ett naturens blomstrande överflöd och kvinnans 

fertilitet. Detta är gestaltat genom en kroppslig symbolik där växtlighet och grödor brukas 

som symboler för den mänskliga kroppen och dess drifter. Detta är bacchanalian, en kaotisk 

och djurisk värld i naturen som styrs av lust och lek, vilken anses som feminin genom sina 

kvaliteter av njutning, fred och fruktbarhet. Men bildens tecken har även innehållet av det 

antika arvet med dess maskulina ideal av förnuft, sanning och harmoni; av Kristus i eukaristin 

och dess renande av synd och abjektion; av Guds storhet och godhet gestaltad genom världens 

mångfald; samt vanitassymboliken i Silenus som halvt dolt bakom trädet varnar om dödens 

ofrånkomlighet.  

Symboler för både gudomlig och världslig makt är genomvävda i bildens erotik, där 

hjälten Herkules blir mötespunkten för spänningen mellan maktens moral och kroppens 

drifter. Han är bildens implicite betraktare,  som med blicken bevakar bildens händelser utan 187

att verka berörd av dessa. Med ett stadigt grepp om sin symboliska fallos speglar Herkules 

tidens mansideal som i mötet med kvinnans lockelse, förkroppslingen av last, lust och synd, 

behåller sin självkontroll och sitt förnuft. Ymnighetshornets skapelse speglar tidens praxis att 

gestalta Herkules i en scen där dygden och godheten segrar över lasten och ondskan. Detta 

återspeglas i bilden genom Herkules självkontroll, och bildens moraliska budskap blir därav 

att uppmana den manliga betraktaren att efterlikna Herkules heroism, även i mötet med 

bacchanalians överväldigande njutningar.  

Satt i relation till bildens lingvistiska meddelande får det maskulina idealet ytterligare 

betydelse: Achelous symboliserar nämligen mannens sexualdrift, både i form av rollen som en 

fruktbarhetsgud, men också via den falliska symboliken i de former han antar: först orm, 

sedan tjur.  Men det är en primitiv och djurisk drift som Achelous förkroppsligar, 188

passionernas destruktiva kraft som är i opposition till förnuftets ädla karaktär. Herkules seger 

över guden blir en symbol för mannens seger över sina egna lägre drifter, men det speglar 

också en dominans av kvinnan och naturen, då en dominans av kon blir en dominans över 

dess symboliska attribut av jorden, femininitet, fertilitet och överflöd. Achelous är dessutom 

en naturgud, i formen av ett djur, och därav kodad som feminin trots sitt manliga kön. 

187 Söderlind, 1996, p. 40. 
188 Schaudies, 2016, p. 21.  
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Herkules seger över Achelous och sina passioner blir därav också ett tämjande av naturen, 

landet samt jorden, och därav i förlängningen av kvinnan, då de symboliskt identifieras med 

varandra.  189

 Alltså symboliserar Ymnighetshornets skapelse copias ideal, där jorden och dess 

överflöd, och därav även kvinnan, underkastas den manliga regentens kontroll, förkroppsligat 

i Herkules och hans dominans av Achelous. Kontrollen och patriarkens makt rättfärdigas 

genom att copiateorin hävdar att detta är nödvändigt för att upprätthålla freden och samhällets 

ordning, vilket är själva grunden till det överflöd som presenteras. Moralen förstärks av 

Kristussymboliken i ymnighetshornet, och överflödet som en världslig gestaltning av Guds 

storhet. Naturens överflöd bakas in i kulturens stora narrativ, där själva ymnighetshornet och 

dess budskap av fruktbarhet etableras som Guds gåva åt mänskligheten, en jordbrukets 

parallell till givandet av Kristi kropp. Genom detta skapar copia ett överflöd fritt från avfall, 

något som endast blir möjligt i bildens visualitet. Trots detta fungerar copias narrativ och 

moral som ett skydd för den abjektion som är ofrånkomlig från överflödet och dess 

oundvikliga avfall.  190

Genom copia förenas även det lägsta i hungerns allmänmänskliga och djuriska natur 

med kulturens upphöjda narrativ. Frukten är inte bara till för att stilla en kroppslig drift, den 

fylls även med flera lager av symbolisk betydelse. Copia förankrar kroppens låga repetitioner 

med Guds övermänskliga storhet, där dessa etableras som beroende av varandra. Det abjekta i 

hungern renas därav genom bilden, och blir istället till bärare av stora kulturella budskap. 

Hungern blir något mer än en kroppens drift, precis som de abjekta bönderna blir något mer 

än smutsiga djur.  I bilden blir deras ansikten förenade med antika förebilder av ideal 191

skönhet, en förening som skapar mytiska naturväsen. Böndernas abjektion integreras i 

högkulturens idealvärld genom att de av Jordaens gestaltas som najader och satyrer. Deras 

abjektion renas i konsten och de omvandlas till ett visuellt spektakel, vilket speglar 

motreformationens anda som ser hela världen som en scen,  där även det mest vidriga 192

omvandlas till njutning för den skopofiliska lusten.  

 I bilden gestaltas copia genom att Herkules bevakar najaderna och ymnighetshornets 

överflöd med sin blick, outmanad och obemärkt av najaderna själva. Samtidigt blir hans blick 

189 Björkman, 1996, p. 28.  
190 Bryson, 1990, p. 129.  
191 Wolf, 2019, p. 119.  
192 ibid., pp. 19-20.  
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mer än bara en blick, då Herkules förkroppsligar känslens och beröringens sinne, vilket 

innebär att Herkules blick blir en symbolisk beröring. På så sätt skapar hans blick en fysisk 

kontroll över kvinnans kropp, samt naturens krafter och det överflöd som utvinns ur dessa, en 

kontroll som den manliga betraktaren tar del av genom identifikationen med Herkules. I 

relation till Mulveys artikel kan Herkules sägas bruka den undersökande sadistiska 

voyeurismen på kvinnorna inuti bilden, medans själva bilden i sig omvandlar kvinnorna till 

icke-personer, naturkrafter i kvinnokroppar, som presenteras för blicken som lugnande 

fetischer. Skopofilin i bilden möjliggör en icke-fysisk sexualakt som ger njutning utan att 

påminna om det abjektas dödshot, något som i den fysiska nakenheten och den kroppsliga 

sexualakten annars är ständigt närvarande.  193

   Den manliga monarkens kontroll är outmanad i bilden, och rättfärdigad genom 

Herkules besegring av naturen, kvinnans och känslornas destruktiva krafter, förkroppsligat i 

hans seger över Achelous. De andra männen i bilden, satyrerna, trots kända för sina lustdrivna 

naturer, uppför sig i närheten av regenten. Detta speglar tidens politiska ideal där regenten 

kontrollerar böndernas abjekta och kaotiska natur, som annars är en källa för förstörelse.  194

Utefter tidens ideal följer de regenten i Herkules, då ingen av dem visar något intresse i den 

lockande frukten eller najaderna som presenteras som mjuka och tillgängliga. Två av dem 

försöker istället symboliskt efterlikna Hercules heroiska akt genom att slita i trädets grenar för 

att även de kastrera och tämja naturens krafter. De två andra satyrerna, varav en är Silenus, 

blänger tillbaka på betraktaren med stora leenden. I praxis med motreformationens ideal så är 

de komiska och moraliska gestaltningar. Som satyrer sympatiserar de med de begär av hunger 

och sexualitet som den bacchanaliska världen väcker. Men de, precis som Achelous, är tämjda 

och kontrollerade kring Herkules makt och dygd. Vad de skrattar åt är att just den mänskliga 

betraktaren inte är det.  

Bilden moraliserar över dygdens seger över lusten, men framställer detta genom en 

scen som i sin visualitet är allt annat än dygdig, som snarare är ett visuellt spektakel vilket via 

skopofilin tillfredställer både hungern och sexualiteten. Satyrerna skrattar åt moraliseringens 

hyckleri, men även åt den kroppsliga lustens makt som ett ofrånkomligt mänskligt faktum. 

Lika mycket skrattar de åt lusten och begärets meningslöshet, som oundvikligt slutar i död, 

för både frukt och människokropp kommer ruttna bort, även om de i bilden presenteras i sin 

193 Didi-Huberman, pp. 65-66, 99-100.  
194 Rosenthal, 1993, pp. 101-102.  
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blomstrande ungdom. Vidare skrattar satyrerna åt världens befängda motstridighet, hur något 

så vackert och skönt som ymnighetshornets överflöd, kan födas ur något så vidrigt som våld, 

död och kastration, och hur denna skönhet ofrånkomligt kommer sluta i död. 

Bilden speglar därav den självmedvetenhet om världen och känslorna som Panofsky 

pekar ut som centralt för 1600-talets psykologi.  Den gör narr av världens imperfektion 195

samtidigt som den sympatiserar med mänsklighetens svaghet i opposition till gudomlighetens 

moral. Vad bilden inte uppvisar en är självmedvetenhet om de maktstrukturer som den skapar. 

Bönderna brukas i bildens figurer som visuella spektakel där de skapar fascination genom att 

förenas med tidens högsta skönhetsideal. Samtidigt är detta en förening som bara förstärker 

deras roll som samhällets lägsta klass, som dess avfall och det abjektas förkroppsling. 

Kvinnan etableras som mannens egendom, ett objekt som får förkroppsliga allt som i tiden 

anses vara ont, fel och äckligt. Hon underkastas mannens totala kontroll i moralens namn, och 

detta görs genom att hon samtidigt framställs som ett sexuellt spektakel. Skopofilin blir i 

bilden till ett utlopp för den manliga sexualiteten, som går rakt emot tidens manliga ideal. 

Därav döljs erotiken i bilden och rättfärdigas under moralens lärdomar.  

Ymnighetshornets skapelse uppvisar en viss medvetenhet om det abjekta och dess 

oundvikliga relation till livet genom satyren Silenus, som varnar om dödens förruttnelse även 

i mötet med naturens överväldigande blomstring. Likaså speglar myten om ymnighetshornets 

uppkomst en insikt i det abjektas komplexa relation till livet, hur liv och död oundvikligt går 

hand i hand. Samtidigt så döljs och renas det abjekta i bilden genom narrativet av copia och 

dess upphöjande av hungern och överflödet till ett gudomligt narrativ. Copia döljer det avfall 

som oundvikligen uppstår ur hungern och överflödet, genom att helt enkelt inte tala om 

hungerns kroppsliga aspekter. Överflödets stundande avfall ignoreras i bilden, som istället 

presenterar vad som framstår som en evig högsommar, precis som bilden renar det abjekta i 

bönderna och kvinnorna genom att gestalta dessa som mytologiska satyrer och najader. 

Bildens relation med det abjekta är komplex och mångtydig, vilket speglar 1600-talets 

moraliska diskurs,  som innebär både sympatisering med kroppens drifter och dödens 196

skräck, samtidigt som det genom kulturens symbolik sker en förnekelse av dessa.  

195 Panofsky, 2008, pp. 14-16. 
196  Wolf, 2019, p. 42.  
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3. Konklusion 
Överflödet i Ymnighetshornets skapelse är alltså född ur våld, kastration och död. Dess 

blomstrande värld av fred, njutning och fruktbarhet gränsar till människans djuriska drifter av 

hunger och sexualitet, vilket återspeglas i bacchanalians motstridiga symbolik som både en 

värld av ohämmade djuriska impulser, men även av oändligt överflöd och fred. Denna 

motstridighet löses i bilden genom att bacchanalian och ymnighetshornets överflöd 

underkastas den manliga moralens kontroll, via Herkules blick och idealet av copia. Freden, 

jorden och kvinnan, samt det överflöd som dessa genererar, måste skyddas men även 

kontrolleras av den manliga regenten, annars urartar ymnighetshornets generativa krafter till 

att bli destruktiva, kaotiska och djuriska. Freden, som är krigets motsats, blir även krigets 

upphov, om inte njutningen i dess överflöd hålls i kontroll av den manliga regenten.  

Detta speglar tidens manliga ideal som grundas i en total kontroll över kroppens drifter 

och aptiter, där förnuftet hyllas över känslan. Denna pekas istället ut som feminin, och 

kvinnan etableras som källan till synd och det abjekta. Dessa könsideal är manifestationen av 

en maktstruktur där mannens totala kontroll över kvinnan och hennes sexualitet brukas som 

en negativ spegel, för att skapa och bekräfta mannen som bärare av allt som är gott och rätt. 

Ett liknande perspektiv projiceras på samhällets lägsta klasser, bönderna, som även de pekas 

ut som abjekta, destruktiva och kaotiska. De precis som kvinnan, måste kontrolleras av den 

manliga regenten, för att bevara fredens överflöd.  

Både kvinnan och bonden figurerar i Ymnighetshornets skapelse, där de är symboliskt 

underkastade den manliga maktens kontroll via Herkules blick. I bilden har de båda renats 

från dödshotet i det abjekta: kvinnan har omvandlats till en livsbekräftande fetisch i form av 

najaderna, och bonden i satyrerna överger sin djuriska drift för att följa regentens ideal av 

självkontroll i Herkules. Sexualiteten och kroppen i bilden är tämjd genom Herkules seger 

över Achelous, den maskulina dygden har segrat över den feminina lastens lockelse.  

Men genom att bemöta bilden som en symbolisk kropp, vilken väcker de kroppsliga 

reaktioner som mötet med en riktigt kropp gjort, framstår både den manliga moralens hyckleri 

och dess bräcklighet. I sin visualitet och symboliska betydelse är bilden erotisk till det 

extrema, och den presenterar ett skopofiliskt frosseri för både hungern och sexualiteten. 

Bilden som symbolisk kropp skapar en njutning som inte är förankrad i kroppen eller dess 

abjekta processer. Precis som den presenterar ett överflöd utan något abjekt avfall, skapar 
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bilden också en kroppslig njutning för hungern och sexualiteten, som inte är förankrad i 

kroppen, via skopofilin. Bilden undviker det abjektas skräck, samtidigt som den tillfredsställer 

de behov som annars blivit upphov för det abjekta. Samtidigt så blir bilden ett utlopp för den 

manliga sexualiteten och hungern i en tid där kontroll över kroppens drifter var centralt för 

manlighetens ideal. Det kroppsliga i motreformationens konst kan därav förklaras just genom 

tidens förnekelse av kroppens drifter: dessa projiceras istället på bildkonsten, vilket blir 

lustens enda utlopp, där moraliska och religiösa budskap rättfärdigar den erotiska och 

kroppsliga visualiteten.  

Bildens moraliska budskap av dygdens seger över lasten, över manlighetens kontroll 

av naturen, lusten och kvinnan, genom copia och Herkules tämjning av Achelous, är just det 

som rättfärdigar dess erotiska framställning. Samtidigt är det just erotiken i bilden som ger 

den dess kraft att påverka och fascinera betraktaren. Ironin, komedin och hyckleriet i detta 

speglar motreformationens sympatisering men även hån av människans imperfektion 

gentemot Gud. Det abjekta och människans eviga luster döljs och renas i bilden genom att 

upphöjas till stora ideal och narrativ, samtidigt som bilden bekräftar dessa som oundvikliga 

aspekter av den mänskliga upplevelsen. 

Hungern blir mer än bara hunger, likaså sexualiteten, via idealet om copia som 

etablerar dessa två som essentiella i upprätthållandet av världens ordning, när de är under den 

manliga regentens kontroll. Kroppens abjekta repetitioner, och aptitens djuriska 

meningslöshet, upphöjs till en gudomlig nivå genom copias ideal. Detta speglar 

motreformationens praxis, där det låga, vardagliga och annars obetydliga, upphöjs till 

härskarkulturens nivå av episka narrativ. Copia gör sexualiteten och hungern gudomlig, vilket 

återspeglas i bildens bruk av frukter, kvinno- och bondekroppar som centrala för dess 

meningsskapande. Gud blir mänsklig genom motreformationens konst, där alla aspekter av 

världen får betydelse som visuella spektakel, och hela världen etableras som platsen för ett 

gudomligt skådespel.  

Högkulturens anammande av det låga speglar tidens politiska oro, där protestantismen, 

särskilt i Holland, utmanar katolicismens spirituella dominans av västeuropa. Därav gör 

motreformationen om Gud till människa, för att skapa en empatisk länk mellan sitt narrativ 

och folket. Få i tiden hade kunskap om den symboliska betydelsen i Ymnighetshornets 

skapelse, men alla kan relatera till den goda smaken i frukten som avbildas. Ymnighetshornet 

och copia blir därav en länk mellan folket och härskarkulturen, en länk som garanterar att 
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aristokratins fortsatta kontroll av makten, landet och jordbruket är essentiellt för freden och 

ordningens fortlevnad.  

 På så sätt blir det smutsiga och vardagliga, det abjekta och kroppsliga, centralt i 

motreformationens bildspråk, både i religiösa, historiska och mytologiska målningar. Det 

lägsta i existensen tas upp till det gudomligas nivå, men det är inte på ett inkluderande, 

likhetställande vis. Copia döljer hungerns allmänmänskliga likhetställande, och bekräftar bara 

regenten som överlägsen de folk hen styr. I upphöjandet av det låga så befästs det bara som 

lägst, igenom att endast brukas för att förmedla det höga och episkas betydelse. Kvinnan och 

bondens kropp inkluderas i bildkonsten, men inte som jämlikar med den manliga kroppen och 

dess antika ideal, utan som visuella spektakel, som endast tjänar till att befästa konstruktionen 

om den styrande mannen och hans kroppsliga ideal som skapelsens krona.   
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