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Förgänglighet 1.1. INLEDNING
Förgängligheten är en förklaring om att allting hela tiden förändras, en förutsättning för att liv skapas och 
död uppkommer. Utan förgänglighet skapas ingen förnyelse. 
Vi är alla del i en ständigt pågående, föränderlig process, ett evigt kretslopp.  
För oss människor är förgängligheten mest påtaglig när vi tänker på frågor kring döden, därför är dödskallen 
oftast förgänglighetens symbol i konst och religion.
Allt förändras hela tiden även material som vi ser som mer bestående är uppbyggd likt oss av atomer som 
är i ständig rörelse och kommer förr eller senare försvinna.
Det kan ta en halv sekund som när en såpbubbla föds och dör eller eoner (geologisk tidsenhet av högsta 
rang) av år till universum och planeter upphör.

1.2. Syfte och frågeställningar
Syftet med min uppsats är att jag vill påminna om människans egen förgänglighet. 
Jag vill upplysa att allting lever under samma princip. Förgängligheten finns i allt, att allting är under 
ständig förändring och att det bara är en fråga om olika lång tid innan allt försvinner. 
Jag vill att människan ska bli mer påmind om att allt och alla, människor, naturen, och alla ting lever under 
samma principer och på så sätt inte är särskilt skilda från varandra.
Jag vill påvisa hur förgängligheten har analyserats och analyseras, samt ge en inblick i vad förgänglighets 
teori handlar om. Förgängligheten har flitigt avbildats inom konsten. 
Jag kommer undersöka varför två betydelsefulla konstnärer har arbetat med förgängligheten och jämföra 
deras tolkningar.

Mina frågeställningar är följande:
• Hur definieras idén om förgängligheten historiskt och symboliskt?
• Varför har Andy Warhol och Damien Hirst arbetat med förgängligheten?

1.3. Metod & material
Jag har valt att arbeta både teoretiskt och experimentellt med förgänglighet, där studier, intervjuer, 
Internet och litteratur har varit källorna.
Jag har valt att kortfattat gå genom förgänglighetens historik och avslutar med att fokusera på 
Andy Warhol och Damien Hirst, där jag gör en analys av ett av deras verk om förgängligheten: 
Andy Warhols ”Skulls” och Damien Hirsts ”For the Love of God.”

1.4. Disposition
Uppsatsen är uppdelad i Historik, där jag tar upp förgänglighetens symboler, Memento mori och Vanitas. 
Jag tar även upp kortfattat det viktigaste om förgängligheten inom kristendom och buddismen, eftersom 
dessa religioner upplyser förgängligheten mest. 
Efter den inledande delen kommer Andy Warhol som efterföljs av hans verk ”Skulls” sedan Damien Hirst 
med sitt verk ”For the Love of God” som det görs en analys av och sist kommer sammanfattningen.
Förgängligheten är fascinerande, eftersom det är någonting som pågår hela tiden som inkluderar allt och 
alla, men glöms oftast bort. Om vi skulle påminnas mer om att alla lever under samma förutsättningar 
skulle vår livsuppfattning ändras, vi ser att vi inte är så olika varandra.
Jag har valt det här upplägget för att påvisa att förgängligheten har varit och fortfarande är ett 
diskussionsämne och mysterium för människan.
Jag vill genom mitt arbete undersöka förgänglighets teorin och fördjupa mig i den.
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2.1. HISTORIK
2.2. Förgänglighet 
Förgänglighet har varit en evig fråga och mysterium för religiösa, konstnärer och filosofier, samt 
en central del i de största religionerna, där befrielse från det eviga kretsloppet av lidande och förgänglighet 
är väsentligt. I kristendomen symboliserar aska livets bräcklighet och alltings förgänglighet, där detta firas 
under Askondagen med att teckna ett kors av aska på pannan med orden: 
”kom ihåg att du är stoft”, och åter ska bli stoft.  
Inom buddhismen är en väg i den åttafaldiga vägen:
”Rätt vaksamhet”, där rätt vaksamhet skall leda fram till insikten om att allt är förgängligt, även människan 
är förgänglig och att livets mål är att ta sig ur Samsara, där vi är offer för död och livets förgänglighet.

Hur vi ser på förgängligheten idag?
Inom konsten är förgängligheten fortfarande aktuell, det är samma tankar kring döden och ofta dödskallar 
som motiv. Förgängligheten framställs på ett mer direkt sätt utan moraliska implikationer som det gjordes 
under medeltiden, då religionen hade en större inverkan, samt krig och pest ständigt härjade. 
Man var mer medveten om att människolivet hängde på en skör tråd och döden blev mer påtaglig.
Samtida konstnärer som Damien Hirst med sitt verk ”For the Love of God”, där han har utsmyckat en 
dödskalle med diamanter och Marina Abramovic ”Balkan Baroque ” där hon porträtteras med blodiga ben 
tolkar förgängligheten på ett sätt som passar dagens samhälle. 
De ifrågasätter förgängligheten och deras tolkningar.
Det kan tyckas makabert att estetisera döden, men denna strävan att formalisera och estetisera är också 
ett sätt att hålla känslorna borta från något som är mycket känsloladdat. 
Konsten, eller den konstnärliga handlingen, gör det outhärdliga uthärdligt. 

Hans Beham- Döden och jungfrun (Death and the Maiden), 1542

2.3. Symboler
”Allt är förgängligt, även förgängelsens symboler” Carl Fehrman.
En av de tidigaste symbolerna som symboliserade förgängligheten är fjärilen hos grekerna, där fjärilen 
symboliserar livets flyktighet och en sinnebild av själen. 
En annan illustration om alltets förgänglighet utgörs av Thanatos nedåtvända fackla. 
Under romartiden tillkom även rosen till förgänglighetens symboler, där den vissnande rosen 
togs tacksamt upp av flera epoker, bland annat renässansen och barocken. 
I djurriket finns det främst två symboler av förgängelse; masken och korpen, men även ugglan 
förekom under medeltiden.

1

2

4

5

1 Res publica, Vanitas nr 61. 2003, Stockholm,2003
2 Evans-Wentz, M.Y, Den Tibetanska Dödsboken eller upplevelserna efter döden på Bardo- planet enligt 
Lama Kazi Dawa-Samdups återgivning, Berghs förlag 1979
3 Abramovic Marina - Balkan Baroque (1997,) installation på Venice Biennale
4 Fehrman, Carl, Diktaren och Döden – döds och förgängelsetanke i litteraturen från antiken till 1700-talet,
Albert Bonniers förlag, Stockholm 1952
5 Dödsdemonen i den antika grekiska föreställningsvärlden

Harmen Steenwijck, Okänd titel, 1600- talet
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2.4. Memento mori  
Memento mori är en latinsk fras som betyder ’tänk på att du skall dö’ 
Uttrycket har en tradition inom det konstnärliga skapandet som går tillbaka till antiken, renässansen, 
medeltiden och barocken. Memento mori motiven var vanliga, särskilt i den medeltida konsten, ofta i form 
av ett kranium eller ett benrangel med lie föreställande den personifierade Döden. 
Memento mori uppkom för att påminna folk om deras egen dödlighet, att döden fanns runtomkring oss. 
Tankarna kring Memento mori konsten uppkom till sin rätta med kristendomen, där betoningen främst låg 
i det klassiska temat himmel och helvete, att man skulle tänka på livet efter döden, men det finns även 
motsvarigheter i den buddhistiska konsten. 
Under barocken var Vanitas och kärlekssceneriet mellan döden och jungfrun förekommande. 
Man gick bort från den medeltida straffande föreställningsbilden Bibeln gav och dystra 
förgängelsestämningar och döden blev mer accepterade. 
Under barocken accepterade man att alla är lika inför döden, hur döden ogiltigförklarar sociala skillnader 
som därigenom måste vara betydelselösa även i livet.
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2.5. Vanitas (Fåfängligheters fåfänglighet, tomhet och åter tomhet. 
Uttrycket kommer från Pred. 1:2 i Gamla Testamentet.)
Traditionen att avbilda Döden och påminna om livets förgänglighet har sina rötter i Bibeln i den 
västerländska världen, där det på flera ställen framhålls att livet inte varar för evigt, och 
därför måste levas väl, det vill säga gudfruktigt. 
Stilleben, en komposition av blommor, frukter och annat som konstnären haft tillgång till i sin ateljé har 
funnits i flera epoker, men under Barocken blev detta en riktig genre. 
En grundtanke i 1600- talets stillebenmåleri är förgänglelsemotivet. 
Det tycks som om målningarna i sig ville förmedla tanken att livet är kort medan konsten har evigt liv. 
Många små detaljer har infogats för att understryka detta budskap. På de daggfriska bladen i ett 
blomsterstilleben sitter små insekter och gnagar och frukterna är maskstungna. 
Mera påtagliga förgängelsesymboler är dödskallar, timglas och utblåsta ljus.
Vanitasstillebén tillkom för att påminna om den korta och osäkra tid som livet utgör med dolda symboler för 
förgänglighet, där benknotor, timglas (symboliserar hur snabbt tiden rinner ifrån oss,) flöjten (musiken som 
kommer ut från flöjten försvinner så fort den lämnar flöjten,) men också andra förflyktigande material som 
såpbubblor symboliserade förgängligheten.
Dessa genrer anses vara Barockens bidrag till bilden av Döden, eller snarare bilden av ett förflyktigat liv. 
Ordet ”Vanitas” är latin och inleder Predikaren(1:2) med: Vanitas vanitatum omnia vanitas, ”Tomhet, idel 
tomhet, allt är tomhet”, eller, som i den äldre översättningen, 
”Fåfängligheters fåfänglighet. Allt är fåfänglighet”. 

6 Melin, Pia, Fåfängans förgänglighet, Stockholmia förlag, Stockholm 2006



Andy Warhol- Självporträtt, 1977

Jan Davidsz de Heem- Vanitasstilleben med dödskalle, bok och rosor, 1600-talet
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3.1. ANDY WARHOL
Warhol var en av de viktigaste konstnärerna under 1900- talet.
Det som etablerade honom inom konstscenen var att han var bra på att kommentera 
konsumtionssamhället och dess konsekvenser i hans verk, där Warhol speglade den massmediala bilden. 
Han skapade ett slags pastischer: bilder av bilder, bilder som återanvändes och inte avbildades. 
Warhol skapade enkla formler för stora teman som livet, kärleken, döden: soppan Campbell, 
skådespelerskan Marilyn Monroe och Skulls. 
Symbolspråket i dessa motiv går snabbt att tolka. Konsumtion betyder liv, beundran är den mest varaktiga 
formen av kärlek, döden är en förutsättning för förgängligheten. 

Kan det vara så att dödstemat intar en så central ställning i Warhols verk därför att han aldrig kunde 
behandla ämnet på ett lämpligt sätt? 
Döden kan inte reproduceras. Warhol kunde måla hur många Death & Disaster bilder som helst, eller 
på ett moraliskt tvivelaktig sätt förklara sig vara intresserad av att bevittna ett självmord eller i 
åratal förtiga sin mors död för sina vänner. Döden blev något ofattbar för honom. 
Warhols kommentar till temat död i Andy Warhols filosofi   är också kortfattad och träffande
”Det gör mig ont att höra. Jag trodde att allt var magiskt och att det aldrig kunde hända!” 
Strax efteråt heter det: ”Jag tror inte på döden, för man är ju inte där när det händer. 
Jag kan inte säga något om den eftersom jag inte är redo för den”

När Valerie Solanas  sköt flera skott mot Warhol 1968, var massmedia intresserade av 
mordförsöket och Warhol insåg snabbt att han kunde slå mynt i sin ärrade kropp. 
Medan han ännu låg kvar på sjukhuset klagade han besviket över att Solanas våldsdåd 
inte hade fångats på film: 
”If only she had done it while the camera was on!”

Han ville påvisa att konsten är någonting större än sin död och sin förgänglighet 
därför blev det ett återkommande tema i hans verk.
Warhol blev mer ikonisk när hans kropp blev mer förhärjad och producerade verk som hade en skugglik 
aura som hans målningar Skulls och Shadows. 
Det är passande att Warhol arbetade på en tapetversion av Skulls- som porträtterade oss alla, 
som en av hans assistenter en gång sa- vid tidpunkten för sin död.

8

7 Warhol Andy, Andy Warhols filosofi (från A till B och tillbaka igen), övers. Antonsson Görgen, Lund 2005
8 Amerikansk radikalfeminist, grundare av SCUM (Society for Cutting up Men.) Solans förespråkade ett samhälle helt utan män, 
inte minst i den konroversiella skriften The SCUM Manifesto (1968.)
9 Hermann Meyer Eva, Andy Warhol- En guide till 706 föremål på 2 timmar 56 minuter, Moderna Museets utställningskatalog 
nr 343 Stockholm, 2008 

9



3.2. Skulls                    
Verket Skulls (1976) av Warhol består av tio akryl målade och screentryckta canvas dukar bestående av en 
dödskalle som upprepas 10 gånger.          
Dödskallen är en kraftfull symbol för döden och genom upprepning förmedlas en känsla av att representera 
allt och ingen. Som att göra porträtt av alla i världen och skapa vår egen uppfattning av döden, samt 
påminna oss om vår förgänglighet.

Skulls är ett verk, där man kan följa alla dessa olika dödskallar på en och samma gång och få en 
uppfattning av att alla är lika och bundna till samma öde.
Genom att färgsätta bakgrunden med ett balanserat färgval och screentrycka svarta bilder på dödskallarna 
får den blicken att hoppa från skalle till skalle och på så sätt påminna oss om vår egen dödskalle och 
vår känsla inför vår död.

Warhol köpte den ursprungliga skallen på en loppmarknad i Paris i mitten av 1970-talet.
Kraniet fotograferades av Warhols assistent och screentrycktes sedan.
Skulls är Warhols definitiva porträtt av döden och förgängligheten, där hans medgivande av dödligheten är 
kärnan och venen genom hans arbete, en memento mori för Popgenerationen.

”Med koncis och briljant medlidande blir till och med döden, det sista äventyret för människan mer klart och 
begripligt genom repetition”
Citat av Warhol Andy

”Jag har varit i Italien så mycket och alla frågar hela tiden om jag är kommunist för att jag har gjort Mao, så 
nu gör jag hammaren och skäran för kommunism och Skulls för fascism”
Citat av Warhol Andy  

När Warhol hade haft utställning i Italien sa han det här citatet, förmodligen symboliserade skallen 
emblemet för en av de första fascistarméerna i Italien, samt SS dödskallen som nazisterna använde under 
andra världskriget.

För många historiker, kritiker och kuratorer är Warhols verk från 70- och 80-talet problematiska, eftersom 
Warhol oftast gav olika svar på vad verken handlade om.

”Jag föredrar att förbli ett mysterium, jag tycker aldrig om att redogöra för min bakgrund, och, i vilket fall 
som helst, gör jag det på olika sätt varje gång jag tillfrågas. Jag hittar på olika saker varje gång någon 
frågar mig. Det är inte bara att det hör till min image att inte berätta allting, utan jag glömmer vad jag sagt 
föregående dag och så måste jag göra om alltihop från början igen.”
Citat av Warhol Andy

Trevor Fairbrother har analyserat ”Skulls” som extraordinärt komplext i boken The work of Andy Warhol 
av Gary Garrels och ett fullbordande av Warhols senare verk, samt en förlaga till många av Warhols verk. 
Benjamin Buchloh analyserar Warhols verk i relation med modernism och masskultur, samt inkluderar att 
han hade ideologiska och politiska budskap.
Personligen tror jag att han ville avbilda mänsklighetens och sin egen förgänglighet i Skulls precis 
som i många andra av hans verk.

Den första dödsrelaterade målningen som skapades av Warhol var 129 died plane crash flight, 
en handmålad löpsedel av ett kraschat plan som var på väg till Paris, två månader innan skådespelerskan 
Marilyn Monroes självmord som inte bara intresserade honom ännu mer för döden utan inspirerade till 
tavelserien ”Marilyn.”
Där efter sade Warhol: ”Döden kan verkligen få dig att se ut som en stjärna.”
Döden var det mest underliggande temat i Warhols verk efter 1968 då han själv fick en nära döden 
upplevelse av mordförsöket Warhol utsattes för 3 juni 1968 av den militanta feministen Valerie Solanas. 
Han skadades svårt och återhämtade sig aldrig helt från skadorna. 

Andy Warhol- Skulls, 1976
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Efter mordförsöket blev många av Warhols verk relaterade till en snabb död som: 
How to tell you’re having a heart attack (1982), där en poster som visar symtomen för en hjärtattack har 
kopierats eller Self Portrait with hands around neck 1978, där en screentryckt svartvit Warhol blir strypt.

Det är någonting kommersiellt över hur Warhol använder döden som bild, inte olikt från 
Campbell soup burkarna som han skapade tidigare i sin karriär.
Med sina stilrena och i ögonfallande bilder vill han verkligen att beskådaren ska tänka på döden samt 
bearbeta sin egen syn på döden.
Han ville avbilda mänsklighetens och sin egen förgänglighet i många av hans verk och på så sätt 
upplysa om den.

10 Garrels Gary, The work of Andy Warhol, Dia art foundation, USA 1989



Damien Hirst- ”For the Love of God”, 2007

3.3. ”For the Love of God” - Damien Hirst
For the Love of God är det dyraste verket som har sålts utav en levande konstnär, 50 miljoner pund kostar 
verket som skapats av Hirst imperiet. 8 601 felfria diamanter inklusive en päronformad diamant omringad 
av mindre spetsiga stenar som man finner på pannan.
Skallen köptes i en butik i Islington och tros komma från en ung man som dog omkring 1720-1810- talet. 
Det är någonting magiskt kring den skinande stjärnan i skallens panna och tänderna som hånler åt dig:
`För guds skull se på mig och min glans och titta på din egen död.´
Verket är en överdriven källa av ljus som skiljer sig från hur döden oftast brukar avbildas i konst, 
melankoliskt blekt med döende ljus och skugga, som Vanitasmåleriet från 1600- talet och de flesta 
religiösa skildringarna gjorde.

Under 2007 juni visades For the Love of God för första gången på White Cube Gallery i St Jame´s London i 
sammanband med utställningen Beyond Belief med Hirsts nya verk och såldes två månader senare den 30 
augusti för 50 miljoner pund till ett konsortium, där Hirst själv ingår.
Själva titeln For the Love of God uppstod när Hirsts mamma utbrast: 
För guds skull vad ska du hitta på härnäst?

Verket är en symbol för döden, dödskallen återfinns i konsten bland annat i Vanitas, symboler, 
Memento mori och religionen.
Hirsts verk är en kärleksförklaring till den mänskliga önskan att besegra vår egen död 
”Ett dra år helvete till döden” som Hirst själv uttrycker det.
På grund utav materialet, diskussionen och hypen kring verket är det nog precis det som Hirst har gjort 
besegrat sin egen död, då verket och dess mystik kommer leva långt efter att Hirst har lämnat jordlivet.

Hirst själv påstår att han har alltid följt principen att de enklaste idéerna är de bästa. 
Som The physical impossibility of Death in the mind of something living, verket som gjorde honom känd,där 
en uppstoppad haj med gapet öppet och redo att hugga får en att begrunda situationen då man själv 
kommer att dö och blev en avlägsen inledning till For the Love of God.

Förgängligheten och döden dyker ofta upp i Hirsts konstverk, där hans livsfilosofiska perspektiv är 
laddade med symboler och metaforer som tillexempel i ”The last supper” (Sista måltiden), där namnen på 
maträtterna har ersatts med namn på läkemedel. Farmaka är Kristi i nytt kött och blod, vår nya frälsare. 
Hirst själv tycker att piller är lösningen på problem, den ”nya guden.”
Förr i tiden bad man och tog nattvarden, idag tar man piller från ett läkemedels företag och så får man leva. 
Den ständiga balansen mellan livet och döden är ett spännande ämne att arbeta med, där religionen, 
konsten, kärleken och vetenskapen ständigt balanserar varandra.
Döden är mänsklighetens stora sorg och allt som kan betvinga den är någonting positiv om än i 
förlängningen omöjligt.

Hirst föddes 1965 i Bristol och är den främsta representanten för en grupp brittiska konstnärer YBA (Young 
British Artists), som arbetar med konceptuell konst, där konstverkets utformning är helt sekundär till den 
bakomliggande idén.
Nyligen rankades Hirst av the Art Review Magazine som den mäktigaste personen i den samtida 
konstvärlden.

4.1. Sammanfattning  
Efter att ha gått igenom historiken om förgängligheten, religionen, symboler, Memento mori, Vanitas, Andy 
Warhol och Damien Hirst, har jag kommit fram till att Warhols verk Skulls är en milstolpe i konsthistorien.
Den kommenterar och inspirerar sin samtid med sina punkiga svarta dödskallar kombinerat med en 
bakgrund utav gälla färger som för tankarna till 70-talets Disco. 
Verket är starkt, det blickar tillbaks till Vanitas genren inom konstvärlden och fortfarande inspirerar dagens 
konstnärer. Det kanske till och med har inspirerat Hirst verk For the of Love of god som ger en känsla av 
överdriven lyx, extrema skillnader på ekonomiska tillgångar och konsumtion, som gör den till samtidens 
modernaste och mest uppmärksammade verk om förgängligheten. 
Hirsts konstnärskap har många anknytningar till Warhol som ständigt kommenterar sin samtid, ofta med 
döden och kommersialism som tema.
En klar koppling till att Hirst visar att han vill höjas till samma ikonstatus och kommenterar samma ämne är 
det fotografi, där Hirst står bredvid sin diamantskalle på samma sätt som det fotografi där Warhol har sin 
dödskalle på axeln. Båda har sina huvuden i samma riktning som skallen för att påvisa att de inte 
är olik den skalle som de har bredvid sig.

Dödskallen används flitigt som förgänglighets symbol, genom att ta bort hudfärg, hårlängd, kön och andra 
mänskliga uttryck blir den universell och representerar alla och ingen, dessa kala skallar påminner om att 
deras tidiga ägare är någonstans som för oss är ett mysterium och om vår egen förgänglighet med 
döden som yttersta konsekvens.
Man har försökt beskriva förgängligheten i alla tider vilket inte är konstigt, för om vi förstår varför 
allting ständigt förändras förstår vi varför vi föds och dör så det är inte konstigt att det är ett ständigt 
återkommande ämne.
Precis som med konstverken jag har gått igenom tror jag att all konst är ett försök att besegra 
förgängligheten, att skapa någonting som lever för evigt, ett försök till att beskriva och förändra någonting 
som vi inte har kontroll över.
Jag vill upplysa om förgängligheten, samt påminna om det faktum att allt lever under samma förhållande att 
du och jag inte är så olika och har samma öde som en tanke eller en hund.
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4.2. Förgänglighetens performance
Som presentation av mitt förgängelse arbete ville jag komma ifrån förgängelsens bildrepresentationer 
och låta deltagaren erfara förgängelsen med sina sinnen.

De leddes med förbundna ögon in i utställningsrummet, där de fick vänta en stund i tystnad. 
Med bortkopplad syn, men med hörseln intakt fick de sedan steg för steg en introduktion 
till förgängelse temans problematik.

I händerna kände de en liten skulptur som så småningom visade sig vara ett kranium av choklad.

De fick även se en film av förgänglighets processen i form av silver servis av choklad som sakta smälte ner.

Under nedsmältningen framträdde samma servis i silver och porslin dekorerad med förgängelse symboler. 

Varför choklad – Varför silver?
Chokladen är en långsam smält process in i förgängelsen – Silvret är en förgängelse process i en annan 
tidsdimension. Själva njutningen, skönheten, glädjen och den sociala samvaron, hemfaller åt förgängelsen. 
De olika symbolerna på koppar och kanna är också stadda i försvinnande precis som vi själva.

Tror du att allting kommer att försvinna?
Så småningom kommer allt att försvinna, även den här texten.

Kanske är det detta som är bakgrunden till den Västerländska konstens fokusering på förgängelse motivet.

Kanske är det uttryck för en rädsla, att försöka hålla i och bevara livet för alltid?
Det är kanske det konstnärer försöker uttrycka i sina arbeten genom historien, att det trots förgängelsen 
finns något evigt som vi inte kan nå. 
Är det detta som konsten vill svara på?

Andy Warhols ”Skulls” och Damien Hirsts ”For the Love of God” 
Det Holländska stilleben måleriet, medeltidens ”Dance Macabre”.

Den smältande chokladen?

Elisabeth Möllersten- Vanitas, 2010




