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Det omaka paret. 

Lucas Cranach dä 1472 – 1553 

 

 
 

Primär betydelse: En äldre man i mitten till vänster med hatt skägg och stor 

pälskrage. Han håller en penningpung i vänster hand, 

några mynt har trillat ur den. I den högra handen håller 

han en ung flickas hand. Hon sitter till höger i bilden och 

bär en rosa dräkt med broderier. Hon bär ett halsband, 

har uppsatt hår i en knut med en sjalett runt knuten. 

Mellan dem hänger en död fågel, en and, på en spik. 

Bakom flickan syns ett öppet fönster, där vi ser ett 

landskap med träd och bergstoppar. Landskapet är målat 

i luftperspektiv med blå himmel och blåaktiga detaljer. 

Fönstrets övre del är stängt, fönstret är blyinfattat och 

har olika mönster. Ovanför fönstret ser vi ett hjorthorn, 

två föremål hänger i hornet. Ett horn med sex döda 

fåglar. Under hornet hänger en klocka med en röd 

skyddspåse. På bordet under mannens arm ligger några 

mynt, ett runt brödstycke ligger på en ljus duk. På bordet 

finns också ett glas med vätska. Kvinnan håller en våg 

med sin vänstra hand, ena vågskålen är rund den andra 

trekantig. På bordet ser vi mynten, glaset två 

vindruvsklasar två frukter med blad ett uppskuret 

granatäpple och en påse längst till höger i bilden. 

 



Uttrycks- 

mässigbetydelse: En tempera och oljemålning som är rikt detaljerad. 

Folkligt naiv i karaktären, en vardaglig situation med två 

vanliga borgliga personer. Atmosfären är en stillsam 

dramatik. Det pågår handel mellan en man och en kvinna 

som befinner sig i ett dunkelt rum. 

 

Sekundär betydelse:  

Rapphöns Sexuell symbol, sexuellt byte och trolöshet. Betyder 

också tjuvaktighet och slughet. 

And Ytlighet och tomprat, men betyder också bedrägeri och 

svek. 

Klocka Elementens rörelse, skydd mot förgörelsens krafter står 

också för ytterligheterna gott och ont. 

Hjorthorn Betyder läkemedel, liderlighet symbolen blir starkare om 

den placeras till höger. 

Pipa Betyder förlikning, försoning och ödmjukhet. 

Fönster Gränsen mellan det andliga och profana, öppningen där 

det övernaturliga kan strömma in. 

Borg Det som är svårt att uppnå. Andlig prövning. 

Bro Förbindelselänk mellan himmel och jord. 

Fluga Övernaturliga krafter, onda demoner och förruttnelse. 

Granatäpple Fruktbarhet, kunskap och guds frikostiga välsignelse. 

Grönt Livet, ungdomen, hoppet och glädjen. 

Druvor Tålmodig väntan. 

Kniv Betyder offer, hämnd, död, söndra och befria. 

Cirkeln Betyder instabillitet. 

Triangeln  Står för treenigheten himmel, jord och människa. 

Bröd Betyder livet, förening och gemenskap. 

Vin Manlighet 

Bröd Kvinnlighet 

Vågen Står för rättvisa och Kristendomen. 



 

Inre betydelse: Den här bilden kan tolkas på flera rimliga sätt en vanlig 

tolkning är det omaka paret. En gammal mans lust och 

en ung kvinnas girighet. 

 

Det kan också vara en propaganda bild för 

protestanternas moral. Mannen representerar 

Katolicismen och dess ålderdomliga värderingar. Den 

unga kvinnan representerar protestantismens nya idéer. 

Cranach var vän med Luther. 

 

En annan tolkning kan vara att mannens tid håller på att 

rinna iväg, därför köpslår han med djävulen. Han håller 

en vågskål i sin vänstra hand, kvinnan i bilden, och väger 

hans liv mot betalning. Andra tolkningar kan vara minst 

lika intressanta. 

 

 


