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Abstract 

 

This study has a threefold aim:  to make a theological contextualisation of four medieval anti-

Jewish motifs in Christian iconography represented in churches in Sweden and to study how 

these motifs has been described and contextualised in guidebooks and other material written 

for the interested public from post-war to recent years. The study also explores the role of 

heritagisation and musealisation of the church buildings in relation to how the motifs are 

described in the material. There is also an underlying, constructive aim: to suggest how The 

Church of Sweden can work with these motifs in theological reflection and historical 

presentations to the public concerning this part of the cultural heritage. 

The motifs analysed are The Judensau, Ecclesia and Synagoga, Cain and a motif illustrating a 

medieval legend about the funeral of the Virgin Mary. They were all painted in Swedish 

churches in a time when there were no Jewish settlements in the area. 

The study argues that the iconography can be interpreted as an expression of othering and that 

the four motifs can all be theologically contextualised by using Jesper Svartvik’s threefold 

typology of Christian anti-Jewish discourse.  

The study further shows that very few of the texts in the guidebooks and other books in the 

material describes the motifs and contextualises them theologically.  The study suggests that 

this can be related to the more than hundred years old heritagisation- and musealisation process 

in The Church of Sweden which has created a twofold and split role of the church as both 

manager of the religious mission and of the cultural heritage.   It has not been the primary aim 

of the church to theologically contextualise the cultural heritage. 

New questions concerning the motifs arise in today’s multicultural and multireligious society. 

The study suggests that the church can approach the part of the cultural heritage which today is 

seen as problematic from David Lowenthal’s concept of an informed acceptance and tolerance 

of the past in order to be able to take responsibility for the future in dialogue with others. 

 

 

Keywords: Church history, Interreligious studies, Jewish-Christian relations, medieval 

iconography, othering, antisemitism, antijudaism, heritagisation, musealisation, Church of 

Sweden, Judensau, Ecclesia and Synagoga, Cain, medieval legends 
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Kapitel I: Uppsatsens ramverk 

1.1 Inledning, syfte och avgränsningar 

I en kyrka i Uppland som jag ofta besöker finns en medeltida målning föreställande Kains offer. 

Bilden utgör en tydlig stereotyp av en jude med illvilligt ansiktsuttryck, trekantig hatt och 

överdrivet stor och böjd näsa. Bilden av Kain ingår i den medeltida ikonografi1 som avbildar 

”judar” – ibland positivt men ofta negativt. Det jag finner intressant med den medeltida 

antijudiska ikonografin i kyrkorummen är att målningarna genom sin placering i just ett 

kyrkorum befinner sig i ett spänningsfält mellan det sakrala och det sekulära. Dels är 

kyrkorummen i de allra flesta fall fortfarande sakrala rum som används som gudstjänstlokaler. 

Dels är de också museala rum som besöks av turister och kulturintresserade.  

Det finns belägg för att muralmålningarna använts som illustration till predikningar under 

medeltiden även om de till eftervärlden bevarade predikningarna som bär spår av hänvisningar 

till bilder i kyrkan är få. Bland annat har motiven fått illustrera allegorier och exempla – 

moraliska berättelser.2 De används inte på det sättet längre och har därför i någon mening 

dekontextualiserats av kyrkan själv. När de antijudiska bilderna målades fanns inga judiska 

bosättningar i Sverige. Idag lever vi i ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Judisk-

kristen dialog efter Förintelsen har medvetandegjort kristna om antijudiska tankefigurer i 

kristen teologi. Dessutom möter många olika grupper av människor dessa bilder idag när de 

besöker kyrkorummet. Idag konfronteras också judar som besöker kyrkor med den medeltida 

antijudiska kyrkokonstens representationer. 3 Detta gör att den medeltida ikonografin ställer helt 

andra frågor till oss idag än när de målades.  

Den medeltida ikonografin är en del av det svenska materiella kulturarvet. Som del av 

kulturarvet ingår ikonografin också i historieförmedlingen om kyrkobyggnaderna, bland annat 

genom kyrkobeskrivningar som finns tillgängliga för besökaren. Det var en sådan 

kyrkobeskrivning jag själv gick till för att läsa mer om Kainsbilden i kyrkan jag besökte. Det 

jag fann var att motivet inte sattes in i vare sig en historisk eller teologisk kontext i 

 
1 Ikonografi konnoterar egentligen det vetenskapliga studiet av bildtradition på svenska. På engelska används det i den 
bemärkelse jag kommer att använda det i min uppsats – alltså som beteckning på bildtradition och dess motiv i sig.  
2 Se t.ex. Gill, Miriam: “Preaching and Image: Sermons and Wall Paintings in Later Medieval England” i Muessig (red.): 
Preacher, Sermon and Audience in the Middle Ages, A New History of The Sermon/3, Leiden 2002, s. 155-180 
3 Se t.ex. Susanne Levins Suggan i dômen: roman (Stockholm, 1998) där Levin i skönlitterär form berättar om sin 
svenska judiska släkts historia och liv i Uppsala under 1900-talets första årtionden. Judesuggan på en av Uppsala 
domkyrkas kragstenar utgör bokens titel. Judesuggan och dess närvaro bara något kvarter från släktens bostad utgör 
en stark och central symbol för släktens medvetenhet om sitt utanförskap och sin utsatta position i det omgivande 
majoritetssamhället. ”Det gäller för en jude att hålla sig långt, långt därifrån” får barnen förklarat för sig om Judesuggan. (s. 
114) 
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kyrkobeskrivningen och jag ville undersöka detta vidare inom ramen för en uppsats. Min 

utgångspunkt är att det råder ett teologiskt underskott i kyrkobeskrivningar när det gäller 

antijudisk ikonografi och hur den beskrivs och förklaras. För att motiven och sättet på vilket de 

framställs skall kunna förstås av den som besöker kyrkobyggnaden behöver de sättas in i en 

större historisk kontext där också de teologiska aspekterna finns med.  

Genom min uppsats vill jag ge ett bidrag till en sådan teologisk kontextualisering av de 

antijudiska motiven. Med begreppet teologisk kontextualisering avser jag hur ett ikonografiskt 

motiv förklaras utifrån ett större historiskt och teologiskt sammanhang och hur vi därigenom 

kan förstå hur motivet blir en konkret avspegling av abstrakta begrepp som utgör beståndsdelar 

av diskursen om judar och judendom i kristen begreppsvärld.  

Syftet med denna uppsats är tredelat. Fyra medeltida motiv i svenska kyrkobyggnader – 

judesuggan, Ecclesia och Synagoga, Kainsgestalten samt Jungfru Marie begravning – kommer 

att ges en teologisk kontextualisering utifrån Jesper Svartviks typologi för kristen antijudisk 

diskurs. Vidare syftar uppsatsen till att visa hur dessa motiv har beskrivits och kontextualiserats 

i ett antal kyrkobeskrivningar, guideböcker och andra skrifter riktade till en intresserad 

allmänhet från efterkrigstiden och framåt. Uppsatsens tredje delsyfte är att undersöka om den 

kulturarvsprocess och musealisering som kyrkan genomgått under 1900-talet utgör en fruktbar 

kontext genom vilken vi kan förstå varför beskrivningarna i materialet ser ut som de gör.  

Det finns också ett underliggande, konstruktivt syfte med uppsatsen: Genom att visa på hur 

ikonografin kan ges en teologisk kontextualisering i ljuset av en typologi som tydliggör motiv 

i kristen antijudisk diskurs vill jag bidra till ett framtida arbete med teologisk reflektion och 

historieförmedling om det kyrkliga kulturarvet. Min förhoppning är också att jag genom 

uppsatsen också kan visa på en väg där kyrkan konstruktivt kan närma sig ett problematiskt 

kulturarv i sin självreflektion och historieförmedling. 

Jag kommer att utgå från en rad frågeställningar: Hur kan de antijudiska bildernas funktion 

förstås av dem som besöker kyrkobyggnaderna? Hur ser de olika motivens historiska kontext 

ut och hur avspeglas kristen antijudisk diskurs genom denna? Hur beskrivs och förklaras den 

medeltida antijudiska kyrkokonsten i skrifter riktade till en intresserad allmänhet? Hur 

kontextualiseras motiven? Sätts de in både i sin historiska kontext och sin teologiska kontext? 

Finns det något i kyrkans kulturarvs- och musealiseringsprocess som kan bidra med perspektiv 

utifrån vilka materialet kan förstås? På vilket sätt kan kyrkan arbeta konstruktivt med teologisk 

reflektion och historieförmedling kring motiven? 

Uppsatsens relevans för interreligiösa studier består i att den analyserar hur kristna skapar 

en bild av den judiska Andra och hur den uttrycks i den medeltida kyrkokonsten. Den judisk-

kristna interreligiösa dialogen visar på vikten av ömsesidig relation och förståelse. Kunskap om 

detta ikonografiska arv är viktig och en förståelse både av motiven, de tankemönster som 
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frambringat dem och av hur de framställts i historieförmedlingen är viktig både för kyrkans 

egen bearbetning och som en grund för en öppen interreligiös dialog. 

Uppsatsens syftesformulering indikerar också att jag för in en teologisk analys som 

kompletterar historiska perspektiv på några av de antijudiska motiven. Detta sätt att närma sig 

materialet ger uppsatsen en kumulativ motivering. Tidigare forskningstradition på det 

konstvetenskapliga området har betonat rågången mellan teologisk och konstvetenskaplig 

analys av kyrkokonsten.4 Under senare år har teologer och konsthistoriker börjat betona 

teologins och konstvetenskapens ömsesidiga beroende av varandra för att kunna tolka och 

förstå kyrklig ikonografi.5 Detta är alltså ett relativt nytt forskningsfält och jag hoppas att min 

studie kan utgöra ett bidrag till detta. Det som skiljer min studie från tidigare forskning om 

antijudiska motiv i kyrklig konst är att jag också kopplar den till en historiografisk studie av 

kyrklig historieförmedling om motiven samt till förståelsen av Svenska kyrkan som ett 

nationellt kulturarv. Här lägger min studie ett nytt perspektiv på ett forskningsfält där aspekter 

som lagstiftning, professionalisering institutionellt perspektiv på kyrkans 

musealiseringsprocess undersöks6 och där min framställning har en annan utgångspunkt.  

Uppsatsen utgår från fyra olika antijudiska motiv som analyseras utifrån teologiska, 

historiska och historiografiska perspektiv. Det är inte en konstvetenskaplig studie av motiven 

även om konstvetenskapliga perspektiv återges utifrån litteraturen. Uppsatsen undersöker 

vidare primärt antijudiska motiv i svenska kyrkobyggnader. När det gäller det historiografiska 

perspektivet är undersökningen begränsad till material från efterkrigstiden och vår samtid – 

alltså från 1940-talets senare hälft fram till 2010-talet.  

 

1.2 Material  

Uppsatsens empiriska material består av texter vars syfte är historieförmedling till en 

intresserad allmänhet. Det tryckta materialet utgörs främst av guideböcker och 

kyrkobeskrivningar. Många av kyrkobeskrivningarna ingår i Riksantikvarieämbetets bokverk 

Sveriges kyrkor: ett konsthistoriskt inventarium (1912-). Det finns emellertid häften av liknande 

karaktär som inte ingår i serien. Här står oftast enskilda församlingar som utgivare. Dessa 

 
4 Se t.ex. Johannesson, Lena: “Konstvetenskapligt eller kyrkligt kulturarv?: reflektioner kring en ämneskultur och 

flera forskningstraditioner” i Karlsmo, Emelie, Lindblad, Jakob och Widmark, Henrik (red.): De kyrkliga kulturarven: 

aktuell forskning och pedagogisk utveckling, Uppsala 2014, s. 15-35 

 
5 Se t.ex. Aavitsland, Kristine B.: ”The Church and The Synagogue in Eccleseastical Art – A Case from Medieval 
Norway” i Teologisk tidskrift, 04/2016 Vol. 5, s.325 och 439  
6 Se t.ex. projektbeskrivningen för projektet Hur blev Svenska kyrkan ett natioellt kulturarv?, Göteborgs universitet, 
https://conservation.gu.se/forskning/rhit/kulturarv Läsdatum: 2019-11-20 
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kyrkobeskrivningar finns tillgängliga för besökare i kyrkobyggnader och kostar oftast inte mer 

än ett par tior. De är skrivna på svenska och äldre upplagor följs av nytryck i nya upplagor med 

få eller inga ändringar.  

När det gäller Uppsala domkyrka, som är ett besöksmål för turister både från Sverige och 

andra länder, finns guideböcker att tillgå. Dessa är något dyrare att köpa för besökaren än 

kyrkobeskrivningarnas häften och är mer omfattande till sitt omfång. De är skrivna på flera 

språk än svenska eller har parallelltext. Likheterna mellan kyrkobeskrivningar och guideböcker 

är, skillnaderna till trots, ändå påfallande stora. Kyrkobeskrivningar och guideböcker är 

huvudsakligen deskriptiva till sin karaktär och dispositionen utgår från kyrkans planlösning. 

Förutom inledningskapitlen, som ger fördjupande introduktioner till kyrkobyggnaderna i 

historiskt perspektiv, är texterna relativt kortfattade. Bildillustrationer är allmänt 

förekommande.  

De kyrkobeskrivningar jag har undersökt har givits ut från slutet av 1940-talet till slutet av 

1980-talet. Guideböckerna är utgivna under tidsspannet 1980-tal till 2010-tal. Till det tryckta 

materialet hör också en fotobok med artiklar och bildbeskrivningar samt en bok om 

kragstenarna i Uppsala domkyrka (2010-tal). 

Jag utvidgade också min sökning till material publicerat på eller i anslutning till 

församlingarnas webbplatser utifrån det material jag samlat in och avgränsat. Här fann jag ett 

exempel på hur antijudiska motiv beskrivs som ett led i kyrklig historieförmedling och jag 

beslutade mig för att inlemma det i materialet. Spånga församling finansierade i början av 2000-

talet ett historieförmedlande projekt under rubriken Länkar till historien i Spånga kyrka. Detta 

projekt utmynnade i en webbplats som är en kyrkobeskrivning på nätet. En av texterna beskriver 

just ett av de antijudiska motiv som min undersökning kretsar kring varför jag fogade denna 

otryckta källa till mitt material. 

Antijudiska motiv finns i medeltida kyrkobyggnader i hela Sverige från norr till söder. En 

systematisk kartläggning av motiven har inletts men ännu inte slutförts varför den inte har 

kunnat utgöra en grund för min materialinsamling. Utifrån några bilddatabaser och 

förteckningar skapade jag mig en bild av i vilka kyrkor motiven finns. Den databas som var 

mest användbar för att identifiera antijudiska motiv har skapats av privatpersonen Christer 

Malmberg, som har publicerat en fotoillustrerad systematisk förteckning över motiv i Sveriges 

Pictorkyrkor på sin webbplats Christer Malmbergs värld.7 

Jag inledde min materialinsamling genom att söka efter kyrkobeskrivningar och guideböcker 

rörande ett trettiotal av dessa kyrkor och – i de fall sådant material fanns – beställa fram dem 

från Carolina Rediviva. Flera kyrkobeskrivningar och guideböcker visade sig ha förkommit på 

 
7 “Albertus Pictor” på webbplatsen Christer Malmbergs värld: 
http://christermalmberg.se/documents/konst/pictor/pictor.php  Läsdatum: 2020-01-23 
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biblioteket vilket begränsade mitt urval. Jag fick ändå ihop ett fyrtiotal kyrkobeskrivningar och 

guideböcker som var relevanta då de rörde kyrkobyggnader där antijudiska motiv finns. Vid en 

genomgång av dessa uteslöt jag det material där dessa motiv inte alls berördes. Jag fann 

beskrivningar av olika antijudiska motiv i ett tjugotal skrifter.  

Jag hade bestämt mig för att välja några motiv från olika kategorier och landade i de fyra 

motiv uppsatsen avhandlar – Judesuggan, Ecclesia och Synagoga, Kainsgestalten och Jungfru 

Marie begravning. Dessa motiv behandlades i fyra av kyrkobeskrivningarna, fyra guideböcker 

samt två andra skrifter. Detta utgör mitt tryckta material.  

Andra tänkbara motiv som uteslöts i processen utgjordes främst av illustrationer av 

berättelser ur den hebreiska Bibeln: Dansen kring guldkalven, Noas skam, Josef kastas i 

brunnen av sina bröder samt berättelsen om hur profeten Elia utsattes för stenkastning av 

vanartiga pojkar. Dessa motiv är inte sällan ambivalenta i sitt sätt att avbilda judar. Dessutom 

hade jag ett annat motiv som härrör från den hebreiska Bibeln. Kainsgestalten, från berättelsen 

om Kain och Abel, blev mitt exempel på en illustration av en berättelse ur Bibeln.  

Också motiv föreställande Judasgestalten uteslöts. Judas tolkas ofta som en symbol för judar 

och judendom, men under medeltiden var detta inte den enda möjliga konnotationen då 

Judasgestalten är komplex. Judas kan ses som en prototyp för en jude med penningpåse, men 

sågs också som en fallen kristen och förrädare snarare än en jude. Dessutom finns det 

kopplingar mellan Judasgestaltens sammankoppling med pengar och en syn på tjuvar som 

heretiker.8 Judasgestaltens komplexitet var huvudskälet till att jag beslutade mig för att lägga 

motivet åt sidan. Andra möjliga motiv som uteslöts var illustrationer av Passionsberättelsen 

samt fristående enstaka motiv som den lipande juden i Härkeberga kyrkas vapenhus. 

Urvalet av material utgår från det urval av motivbilder jag har valt att undersöka inom ramen 

för uppsatsen. Tidsperioden sträcker sig från efterkrigstiden och fram till vår samtid. 

Undersökningen är kvalitativ och inte kvantitativ och materialet tjänar som empiriska exempel 

som belyser ett resonemang. 

Motiven som undersöks i denna uppsats tjänar som kvalitativa exempel och är fyra till 

antalet: judesuggan, Ecclesia och Synagoga, Kainsgestalten samt Jungfru Marie begravning. 

Kainsgestalten har valts eftersom motivet är ett exempel på ett motiv som härrör ur en Bibeltext. 

Jungfru Marie begravning är ett exempel på en typ av motiv som har sitt ursprung i folkliga 

legender och som kan vara svårtolkade för kyrkobesökare idag. Ecclesia och Synagoga har valts 

som exempel på ett motiv som har sitt ursprung i tidiga kristna teologiska källor. Judesuggan 

har valts eftersom ursprung inte direkt kan lokaliseras till vare sig Bibliska texter, folkliga 

 
8 Todeschini, Giacomo: “The Origins of a Medieval Anti-Jewish Stereotype: Jews as Recievers of Stolen Goods 
(Twelfth to Thirteenth Centuries)” i Adams, John & Hanska, Jussi (red.): The Jewish-Christian Encounter in Medieval 
Preaching, New York, 2015, s. 242 ff. 
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legender eller teologiska texter. Motiven är samtliga hämtade från den ikonografiska fas (från 

sent 1100-tal och framåt) där en tydlig fiendebild skapades. Min bakgrundsteckning kommer 

att redogöra för denna fas av förändring.  

 

1.3 Metod 

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i observationer rörande beskrivningar av medeltida 

antijudisk ikonografi i skrifter riktade till en intresserad allmänhet. Jag har rört mig mellan det 

empiriska materialet, min förförståelse av motiven och mitt teoretiska ramverk. Genom denna 

växelverkan har en förståelse växt fram. Metoden är således abduktiv. Det empiriska materialet 

analyseras genom en kvalitativ textanalys utifrån ett historiografiskt perspektiv. Inom ramen 

för den här uppsatsen och med det begränsade material jag har haft tillgång till kommer jag inte 

att kunna gå på djupet i den historiografiska analysen och dra några långtgående slutsatser av 

den, men den finns med som ett generellt perspektiv. Jag har läst texter rörande motiven för att 

hitta gemensamma teman och skillnader. Texterna har ofta varit kortfattade men det har ändå 

gått att sortera dem efter övergripande teman. Jag har dessutom läst de publikationer där 

texterna har ingått i sin helhet för att se om det finns någon skillnad i hur dessa motiv beskrivs 

jämfört med övriga motiv. Helhetsläsningen har också givit en övergripande bild av hur 

ikonografin beskrivits och kontextualiserats. En utvidgad studie av fler motiv och utifrån ett 

större material skulle kunna ge en bild som det går att dra andra slutsatser av, men de texter jag 

har läst inom ramen för mitt material ger indikationer som kastar ljus över uppsatsens 

frågeställningar. Den historiska och teologiska kontextualiseringen av de antijudiska motiven 

sker utifrån ett kvalitativt litteraturstudium som sedan relateras till en typologi över kristen 

antijudisk diskurs.  

 

1.4 Teoretiskt ramverk 

1.4.1 Antijudaism eller antisemitism 

I dagligt tal har begreppet antisemitism kommit att dominera och har blivit en paraplyterm som 

innefattar en rad yttringar och skeenden från historisk tid till vår samtid. Begreppet kopplas 

också ofta ihop med företeelser i modern tid – inte minst med Förintelsen och med yttringar av 

aggression och missaktning gentemot judar idag. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i 
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representationer av judar i medeltida bildkonst och det är därför inte självklart att begreppen 

antisemitism och antisemitiskt är de mest fruktbara att använda. 

Den akademiska diskussionen kring begreppen antijudaism och antisemitism visar på en rad 

problemställningar: Hur definieras och avgränsas begreppen? Är det fråga om en grad- eller 

artskillnad? Är begreppen utbytbara? Finns det en historisk kronologi där den ena utgör 

förutsättningen för framväxten av den andra? Jag kommer inte att kunna redogöra för hela 

denna diskussion inom ramen för min uppsats, men kommer i det följande att ge en bakgrund 

till varför jag valt att främst använda begreppen antijudaism och antijudisk - medveten om 

konsekvenser av och begränsningar hos begreppen.  

Begreppet antisemitism lanserades på 1870-talet av Wilhelm Marr som en självbeteckning 

för dem, som i likhet med honom själv, såg ”judefrågan” utifrån biologi och ras. Med denna 

nya term ville Marr och hans meningsfränder dels signalera att detta rörde sig om en ny 

förståelse av frågan dels distansera sig från äldre tiders religiöst motiverade hat mot judar. 

Termens popularitet spreds snabbt både bland anhängare och motståndare, dess 

användningsområde vidgades och kom att användas som en allomfattande generisk term som 

innefattar alla slags antijudiska uttryck genom historien.9 

Medeltidshistorikern Robert Chazan visar i sin bok Medieval Stereotypes and Modern 

Antisemitism på tre möjliga positioner när det gäller användningen av 1800-talsbegreppet 

antisemitism i historisk forskning. Den första är att begränsa användningen till att avse uttryck 

för antijudiska yttringar baserade på rasbegreppet och begränsade till modern tid.10 Det skulle 

innebära att användningen av begreppet antisemitism i en uppsats som tar sin utgångspunkt i 

medeltida ikonografi skulle vara anakronistisk. Väljer man ett annat begrepp uppstår problemet 

att kontinuitet och samband mellan äldre tiders uttryck för antijudaism och den antisemitism 

som möter oss i modern tid blir otydliga och svåra att påvisa. Att använda begreppet 

antisemitism rörande både äldre och modern tid tydliggör kontinuiteten, vilket utgör den andra 

möjliga positionen. Här riskerar istället definitionen av begreppet att bli för vid så att nyanser 

och skillnader går förlorade.  

Det finns också en tredje väg som utgår från uppfattningen att termen antisemitism har en 

särskild konnotation – det radikala, närmast patologiska hatet mot judar.  Därför begränsar 

många forskare användningen av begreppet för att inte hamna i en allt för inklusiv definition 

samtidigt som den exkluderande extremen också undviks. Chazan tar medeltidshistorikern 

Gavin Langmuirs definitioner som ett exempel på detta.11 

 
9 Chazan, Robert: Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism, Berkeley and Los Angeles, 1997, s. 126 
10 Ibid. s 127 f.  
11 Ibid. s. 127 
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 Gavin Langmuir definierar antijudaism som ”…a total or partial opposition to Judaism – and to Jews 

as adherents of it – by people who accept a competing system of beliefs and practices and consider genuine Judaic 

beliefs and practices as inferior.”12  

Antisemitismen låter sig inte lätt inringas och definieras. Ett av skälen är, säger Langmuir, 

att termen har tappat den betydelse den ursprungligen hade och har kommit att innefatta all 

slags fientlighet mot judar. Langmuir visar hur försök att definiera begreppet utifrån rasistiska, 

etniska eller religiösa utgångspunkter eller utifrån fientlighet i sig leder till nya 

problemställningar. Han landar i att definiera antisemitism som en fientlighet som bär en 

särskild kvalitet eller sociologisk signifikans och att detta hat innebär ett hot mot judar. Här kan 

två typer av sådant hat urskiljas.  

Den ena är det som Langmuir kallar realistic hostility – den slags universella xenofobi som 

använder beteenden hos existerande medlemmar av en marginaliserad grupp för att utmåla hela 

gruppen som ett socialt hot.13  Den andra typen av sådant hat bär en irrationell komponent. Här 

har judarna förvandlats till en symbol som laddats med betydelser som saknar koppling till det 

empiriska. ”Juden” som symbol blir här något som rättfärdiggör utplåning av gruppen. 

Antisemitismen är ett hat mot ”Juden” som är både radikalt och irrationellt.14 

Langmuir menar att antisemitismen växte fram under 1100-talet – inte som en direkt följd 

av kristen antijudaism men att dessa existerar parallellt med varandra och korsbefruktar 

varandra.15  

Termen antijudaism är, vilket Chazan påpekar, inte heller oproblematisk att använda och 

inte alltid så väl definierad. Den har bland annat använts i forskning kring kristen ikonografi 

för att distansera kristendomen och dess antijudiska diskurs från den antisemitism som 

resulterade i Förintelsen.16 Chazan använder sig av en slags pragmatisk begreppsanvändning 

medveten om dess begränsningar.17 

I linje med Chazan kommer att begränsa användningen av begreppet antisemitism till det 

senare fenomen som har moderniteten som förutsättning. Chazan strävar efter att så långt det 

är möjligt undvika termen antijudaism och istället använda begrepp som antijudiska 

stämningar, uppfattningar och fientlighet.  

Jag kommer att använda begreppet antijudisk pragmatiskt och löst definierat i sammanhang 

som antijudisk diskurs, antijudiska bilder och antijudisk ikonografi men så långt det är möjligt 

också sträva efter att förhålla mig språkligt i linje med Chazans nyansering. Begreppet 

antijudaism ansluter i min framställning till Langmuirs definition men innefattar också uttryck 

 
12 Langmuir, Gavin I.: Toward a Definition of Antisemitism, Berkeley and Los Angeles, 1996, s.57 
13 Ibid. s. 328-329 
14 Ibid.s. 351-352 
15 Ibid., s. 11 ff 
16 Chazan, Robert: Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism, Berkeley and Los Angeles, 1997, s. 128 
17 Ibid. s. 128-129 
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och fenomen som utifrån Langmuir kan betecknas som antisemitism även i premodern kontext. 

Även om det inte alltid framgår explicit är jag medveten om att antisemitism och antijudaism 

som Langmuir definierar dem existerar parallellt också under medeltiden.  

Langmuirs distinktion mellan antijudaism och antisemitism samt hans definitioner av 

begreppen är också viktiga att ha med sig då de korrelerar med den modell för andrefiering och 

identitetsskapande som kommer att presenteras i det följande.  

 

1.4.2 Den Andre, andrefiering och identitetsskapande 

Ett delsyfte med min uppsats är att försöka kontextualisera antijudiska motiv i medeltida 

ikonografi teologiskt för att sedan kontrastera denna kontextualisering mot den beskrivning som 

ges av samma motiv i mitt empiriska material. För att kunna göra en sådan kontextualisering 

kommer jag att använda några teoretiska begrepp och verktyg varav diskursen om den Andre 

är grundläggande för min förståelse av motiven. Denna generella diskurs om den Andre 

kommer sedan att kopplas ihop med kristen antijudisk diskurs utifrån en typologi som framförts 

av bland andra Jesper Svartvik. Härigenom söker jag förstå den medeltida kyrkliga ikonografin 

genom filosofiska och teologiska utgångspunkter utifrån vilka en kontextualisering kan ske och 

visa att en sådan är fruktbar för förståelsen av den ikonografi som idag möter oss som 

kyrkokonst.  

Begreppet den Andre används tillsammans med relaterade begrepp som Själv, andrefiering, 

alteritet, identitetsskapande och marginalisering inom flera av humanvetenskaperna idag – inte 

minst inom fält som fokuserar på frågor kring etik, identitet och mångfald.18 Processer kring 

upptäckten av och medvetenhet kring det egna Självet, samt skapandet av en identitet (på 

individ- och gruppnivå) kan ses utifrån Självets möte med den Andre men också med Självet 

som den Andre.  

Den ingång till begreppet den Andre som är fruktbar för den typ av frågeställningar som jag 

ställer i min uppsats utgår från den inriktning som formulerats av Michel Foucault och andra 

franska poststrukturalister. Här handlar den process som kan betecknas som andrefiering 

mycket förenklat om att utgå från sig själv som norm(al) och skilja ut olikheter hos den som vi 

uppfattar som den Andre. Utifrån maktstrukturer marginaliseras och viktimiseras den Andre 

genom denna process.  

Ett sätt att beskriva diskursen om den Andre är att anlägga en strukturalistisk approach och 

analysera andrefiering i termer av grammatiska scheman på det sätt som görs i antologin 

 
18 För detta och det följande, se till exempel van Manen, Max: ”Other, The” i The SAGE Encyclopedia of Social Science 
Research Methods, Thousand Oaks, cop. 2004, onlineutgåva, Acces Date 2019-11-29, DOI: 
http://dx.doi.org/10.4135/9781412950589.n678, s. 1-3 (print page 779 f.) 
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Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach.19 Detta synsätt som beskrivs av bland 

andra antropologerna Gerd Baumann och André Gingrich positionerar sig gentemot två diken: 

mot en essentialisering av annanhet och gentemot en moraliserande syn på andrefiering.20 

Andrefiering kan utifrån detta synsätt ses som en nödvändig konsekvens av 

identitetsskapande där den Andres olikhet blir det Självet kontrasterar sig emot och blir tydligt 

genom. Den Andres existens blir därigenom nödvändig för Självet, och att förgöra den Andre 

skulle innebära att man förgör sig Själv. Andrefiering kan enligt Baumann och Gingrich ske på 

tre olika sätt. Dessa kan beskrivas utifrån grammatiska strukturer.21  

Den enklaste formen av andrefiering är (åtminstone skenbart) binär: Vi – goda, de – onda.22 

Författarna hävdar att andrefiering ytterst sällan går till så utan formulerar sina tre grammatiska 

strukturer som Orientalism, Segmentation och Encompassment. 23 Den grammatiska struktur 

som är relevant för denna uppsats är orientalismens grammatik.  

De flesta fall av religiös andrefiering hör, säger författarna, hemma i den orientalistiska 

grammatiken. Denna utgår från Edward Saids arbete om den occidentala synen på Orienten. 

Den är inte binär såtillvida att den är begränsad till ”Vi är goda – de är onda”. Dess struktur kan 

sammanfattas på följande sätt: ”Det som är gott hos oss är (fortfarande) ont/dåligt hos dem, 

men det som har blivit förvänt hos oss är (fortfarande) gott hos dem.” 24 

Den orientalistiska grammatiken innehåller en exotiserande dubbelhet: det som ses som 

orientaliskt nedvärderas samtidigt som drag som uppfattas som orientaliska också ses som 

beundransvärda. Olika komponenter kan ges både en positiv och en negativ laddning i den 

orientalistiska grammatiken: västerlänningen är rationell och orientalen är irrationell. Samma 

uppfattade drag kan dock också beskrivas som att västerlänningen är distanserat beräknande 

medan orientalen är spontan.25 

Den enkla, binära grammatiken har alltså omvandlats till en mer mångfacetterad grammatik 

där identitetsskapande distanseringen från den Andre som processen skapat också innebär en 

distansering från en okomplicerad syn på det egna Självet. Detta resulterar i en process där både 

negativa och positiva drag spegelvänds och där skapandet av ett Själv och andrefiering 

förutsätter varandra.26  

 
19 Baumann & Gingrich (red.): Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach, Canada, cop. 2004, pass. 
20 Gingrich, André: “Conceptualising Otherness: Anthropological Alternatives to Essentialising Difference and 
Moralising about Othering” i Baumann, Gerd & Gingrich, André (red.): Grammars of Identity/Alterity: A Structural 
Approach, New York, 2004, s. 3-16 
21 Baumann, Gerd: “Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach” i Baumann, Gerd & Gingrich, André 
(red.): Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach, New York, 2004, s. 19 
22 Ibid. s. 18-20 
23 Baumann, Gerd: “Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach” i Baumann, Gerd & Gingrich, André 
(red.): Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach, New York, 2004, s. 19 ff 
24 Ibid.s. 19-20 
25 Ibid. s. 20 
26 Ibid. s. 21 
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En annan aspekt av den orientalistiska grammatiken är att den är trefaldig snarare än binär 

också i frågan om objekten. Det finns ett utrymme för ett mellanting – den som är varken det 

ena eller det andra eller snarare både och. Detta i sig skapar ytterligare en dimension av 

processen. 

Den orientalistiska grammatiken förutsätter – liksom all annan form av andrefiering – någon 

form av våld eller tvång från den som står överst i maktstrukturen och har skapat den Andre för 

att upprätthålla strukturen.27 Eftersom den Andre är en förutsättning för Självet kommer våldet 

dock inte att vara sådant att det syftar till att fördriva eller förinta den Andre. Detta händer först 

när grammatiken bryter samman och man försöker skapa ett system uteslutande baserat på 

likhet.  

Ett konkret exempel på detta finner vi hos Augustinus och hans syn på judarnas funktion 

efter ”det nya förbundet” och i den kristna världen. För Augustinus är det ett imperativ att judar 

inte skall dödas. Detta grundar sig inte främst i omsorg om dem utan i hur han uppfattar judarnas 

roll. Judarna har, för Augustinus och flera av hans efterföljare, en plats i Guds plan som bärare 

av ett vittnesbörd. De får inte dödas eftersom de kristna då skulle glömma den gudomliga lagen. 

Judarna vittnar, genom sina skrifter, sina traditioner och genom sin tillvaro som minoritet i 

förskingringen efter andra templets fall, om hur det gamla förbundet har ersatts av det nya 

genom Kristus.28 Härigenom blir judarna en bestämd kategori Andra vars funktion är att 

tydliggöra vad den kristna tron innebär.29 

Så kunde judar och kristna leva sida vid sida i Europa även om samlevnaden ingalunda var 

okomplicerad.30 Under Folkkorstågsrörelsen 1096 hände något nytt – judar dödades och 

fördrevs från Mainz, Worms och Speyer under det som idag kallas Rhenlandsmassakern 

(Gzerot Tatnó). Även om massakern, som utfördes av en folklig mobb, slogs tillbaka av 

världsliga makthavare som skyddade judarna markerar 1096 års händelser något historiskt nytt 

både avseende våldets omfattning och kvaliteten i de antijudiska stämningarna.31 För mobben 

var inte den Andres existens en förutsättning för att Självet skulle existera.  

Gerd Baumann kallar detta fenomen för att grammatiken bryter samman. När grammatiken 

bryter samman, till exempel som följd av en brutalisering av språket, uppstår en anti-grammatik 

som kan sammanfattas som ”för att vi skall överleva som oss Själva måste de Andra dö.”32 När 

 
27 För detta och det följande: Baumann, Gerd: “Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach” i Baumann 
& Gingrich (red.): Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach, Canada, cop. 2004, s.42-46 
28 Cohen, Jeremy: “’Slay them not’: Augustine and The Jews in Modern Scholarship” i Medieval Encounters 4:1 (1998), 
s. 79 
29 Ibid. s. 85 
30 Heil, Johannes: “’Deep enmity’ and/or ‘Close ties’?: Jews and Christians before 1096: Sources, Hermeneutics, and 
Writing History in 1996” i Jewish Studies Quarterly, 9:3 (2002), s. 260 ff 
31 Ibid. s. 303 
32 Baumann, Gerd: “Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach” i Baumann & Gingrich (red.): Grammars 
of Identity/Alterity: A Structural Approach, Canada, cop. 2004, s. 46 
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grammatiken bryter samman förnekas kopplingen mellan Självet och den Andres existens som 

förutsättning för Självet och vägen mot fördrivning eller genocid ligger öppen. Detta har dock 

konsekvenser också för den som fördriver eller förintar. Den som förintar den Andre förintar 

också sitt Själv eftersom identiteten som ”god” inte längre kan upprätthållas i ljuset av vad 

Självet har gjort.  

Andrefiering beskrivs av Gingrich och Baumann alltså som en identitetsskapande process. 

När kristna mötte judar och identifierade dessa som de Andra under medeltiden blev den kristna 

identiteten tydlig. Gingrich och Bauman beskriver också denna process som en (orientalistisk) 

grammatik som, när den fungerar, förutsätter den judiska Andras existens för att det egna 

Självet skall finnas och vara tydligt.  

 Modellen beskriver också hur fördrivning och dödande av judar inte är en konsekvens av 

den orientalistiska grammatiken i sig utan att detta är något som sker när grammatiken upphör 

att erkänna den Andre som förutsättning för den egna existensen. Detta ger ett teoretiskt 

perspektiv utifrån vilket vi dels kan förstå ikonografins funktion dels utifrån vilket vi kan förstå 

den förändring i riktning mot en fiendebild som uppstod teologiskt från slutet av 1000-talet och 

som avspeglas i ikonografin från 1100-talets slut.  

1.4.3 Kristen antijudaism och judarna som kristnas första Andra 

Antijudaism har, enligt Langmuir, haft många olika förtecken och har sprungit ur många 

olika källor som till exempel hednisk (romersk) eller kristen antijudaism. Den tidiga 

kristendomen identifierade sig i relation och motsättning till den judiska kontext som den växte 

fram ur och frigjorde sig från. Kristen antijudaism tar, säger Langmuir, sin utgångspunkt i det 

konkreta mötet med judendom och avgränsar sig därigenom som en egen grupp.33 Denna 

process kan beskrivas som andrefiering även om maktförhållandena inte var givna under den 

tidiga kristendomens historia. 

Under medeltiden skedde ett nytt möte mellan kristna och judar i Västeuropa då 

Ashkenasiska judar flyttade in österifrån från 800-talet v.t. och framåt. De inflyttande judarna 

befann sig nu i minoritet i ett kristet majoritetssamhälle. Det som skedde då och som också fått 

sitt avtryck i kyrkokonsten är en process som kan ses i ljuset av det Baumann och Gingrich 

beskriver som Identitet/alteritet.  

Den kristna kyrkan utvecklade – som bland andra Jesper Svartvik beskriver i boken 

Bibeltolkningens bakgator: synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid – tidigt 

en antijudisk diskurs. Av denna finns spår i kristna urkunder, bland annat i de paulinska breven, 

Hebréerbrevet och i Johannesevangeliet. Dessa texter kan förstås utifrån att kristendomen då 

 
33 Langmuir, Gavin I.: Toward a Definition of Antisemitism, Berkeley and Los Angeles, 1996, s. 57 f. 
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ännu inte etablerats som en egen religion. Det rörde sig fortfarande om en inomjudisk grupp av 

Jesustroende som definierade sig själva gentemot en majoritet.34 

Under senantik och tidig medeltid hade kristendomen lösgjort sig från sin judiska kontext 

och spreds till Europa. Där hamnade kristendomen i maktställning som majoritetskultur. Som 

exempel på kristen antijudisk diskurs under denna tid tar Svartvik Augustinus och hans syn på 

judar och judendom.35 Augustinus vände sig mot förintande och fördrivning av judar och hade 

en förhållandevis positiv syn på det judiska som det uttrycks i Gamla Testamentet. Han 

förnekade inte heller Jesu judiskhet. Problemet med judarna var för Augustinus snarare att de 

inte omvände sig. Detta löste Augustinus genom att tillskriva judarna rollen som vittnande om 

Guds plan. Judarnas fördrivning efter Andra templets fall och deras position som 

minoritetsbefolkning visade vad som händer om man inte ser sanningen och omvänder sig till 

kristendomen. Detta kan ses som ett exempel på andrefiering/självskapande där den kristna 

identiteten återigen blir tydliggjord gentemot den judiske Andre.  

När judarna började flytta in i Västeuropa på 800-talet utgår mitt resonemang alltså från att 

det redan finns en teologisk diskurs eller ideologisk överbyggnad som gör judarna till den 

Andre. Svartvik citerar den judiske läkaren Jules Isaac som sammanfattar den kristna 

antijudiska diskursen i den boktitel från 1962 som sedan blivit ett begrepp: L’Enseignement du 

mépris – föraktets teologi.36 

Denna antijudiska diskurs kan sammanfattas i olika typologier. Jesper Svartvik tecknar en 

enkel och tydlig typologi utifrån Katharina von Kellenbachs tredelade typologi i boken Anti-

Judaism in Feminist Religious Writings.37 

De tre motiven är, säger Svartvik, syndabocksmotivet, motsatsförhållandet och 

ersättningsteologin.38 Syndabocksmotivet eller deicidanklagelsen innebär att judarna som folk 

görs skyldiga till Jesu död och att denna skuld kollektivt ”ärvs” genom historien. 

Motsatsförhållandet framställer judendomen som kristendomens antites vilket också får 

konsekvenser för kristen teologi och tolkning av bibeltexter. Det sista motivet – det 

ersättningsteologiska – förvandlar judendomen från att vara kristendomens historiska kontext 

till att bli en irrelevant anakronism. Genom Jesu död på korset och frälsningsverket har det nya 

förbundet ersatt Israels folks förbund med Gud. Kristendomen har alltså ersatt judendomen och 

judendomen blir en gammal rest utan liv och utan kontakt med Gud.39   

 
34 Svartvik, Jesper: Bibeltolkningens bakgator: synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid, Stockholm 2006, s. 
17-69 
35 Ibid. s. 71-74 
36 Ibid. s. 83 
37 Ibid, s. 84 
38 Ibid. s. 85 ff 
39 Ibid, s. 86 
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Om vi ser på denna antijudiska diskurs som ett uttryck för den andrefiering/självskapande 

som Baumann och Gingrich beskriver – var hamnar den i grammatiken? Renodlad på det sätt 

som Svartvik beskriver typologin utifrån von Kellenbach skulle den kunna sägas vara ett uttryck 

för den enkla form av binär andrefiering som Baumann och Gingrich menar inte är så vanlig. 

Samtidigt rör sig detta just om en typologi som fokuserar på de antijudiska elementen i den 

kristna teologin.  

Går vi till litteraturen går det att sluta sig till att denna typologi också befinner sig i en vidare 

kontext. Svartvik pekar till exempel själv på Augustinii uppskattning av gammaltestamentliga 

gestalter. Forskare som Sarah Lipton gör i sin bok Dark Mirror: The Medieval Origins of Anti-

Jewish Iconography dels iakttagelsen att den medeltida ikonografin parallellt framställer 

judiska gestalter både på ett positivt, negativt och ambivalent sätt. Hon gör här också den i 

sammanhanget intressanta iakttagelsen att den toppiga mössa som senare blir utmärkande för 

ikonografins representationer av judar och med tiden en negativ markering under tidig medeltid 

representerar ”österländsk visdom”.40 Detta kan tolkas i linje med den orientalistiska grammatik 

som Gingrich och Baumann tecknar där även drag av exotiserande beundran för de positiva 

drag man tillskriver den Andre i sitt skapande av denne finns. 

Under 1100-talet och framåt dödades och fördrevs judar i omgångar från Europeiska städer 

vilket både Chazan och Lipton visar. Langmuir tar sin utgångspunkt i samma typ av händelser 

och konkluderar att den jämfört med antijudaismen kvalitativt annorlunda antisemitismen 

uppstår i Västeuropa under 1100-talet. Detta skulle kunna tolkas som att den strukturella 

grammatiken bryter samman vid vissa tidpunkter och på vissa ställen samtidigt som 

händelserna saknar den industriella komponent och spridning som Förintelsens folkmord, vars 

förutsättning utgjordes av moderniteten, hade.  

Grammatikens sammanbrott, där Självets beroende av den Andre, förnekas skulle kunna 

sägas korrespondera med Langmuirs distinktion mellan den ”rationella” antijudaism som tar 

sin utgångspunkt i mötet med existerande medlemmar av en minoritet och den irrationella 

respons gentemot en konstruerad fienderepresentation som skapas frikopplad från existerande 

människor som antisemitismen enligt Langmuirs definition av densamma utgör.  

Langmuir visar, som ovan nämnts, att antijudaism och antisemitism utifrån hans egna 

definitioner existerar parallellt från 1100-talet. Enligt Langmuir är inte antisemitismen en direkt 

följd av den kristna antjudaismen utan de båda snarare korsbefruktar och göder varandra. Min 

slutsats är därför att det finns kopplingar mellan kristen antijudisk diskurs och radikala former 

av antisemitism och att detta grundar sig i andrefiering/självskapande som grammatiska 

strukturer som också kan komma att bryta samman.  

 
40 Lipton, Sara: Dark Mirror: The Medieval Origins of Anti-Jewish Iconography, New York 2014, s. 30-32 
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Därför utgör en typologi rörande kristen antijudisk diskurs ett fruktbart och nödvändigt 

teoretiskt verktyg för att förstå medeltida antijudisk ikonografi och för att kunna kontextualisera 

denna. Den antijudiska diskursen, sådan den uttrycks i typologin, kan alltså förstås som ett 

uttryck för både binär och orientalisk andrefiering. Den kan därigenom också kopplas till både 

uttryck för antijudaism och radikal antisemitism som enligt Langmuir är två företeelser som 

korsbefruktar varandra. Detta utgör en vidare tolkningsram för förståelsen av hur ikonografin i 

mitt material avspeglar den kristna antijudiska diskursen. 

1.4.4 Perspektiv på historiografi och historiebruk i kyrkorummet 

Kyrkorummet har idag en mångbottnad roll. Det är ett sakralt rum för gudstjänstfirande och 

kyrkliga handlingar men har också en roll som besöksmål inom turistnäringen, kulturell 

mötesplats och bärare av ett nationellt kulturarv. Kyrkorummet har musealiserats och 

genomgått en kulturarvsprocess. Jag förstår musealisering som den process där föremål ordnas, 

kategoriseras och presenteras utifrån museologiska perspektiv snarare än utifrån sin 

ursprungliga kontext. Kulturarvsprocessen definierar jag som den process genom vilken 

historia omskapas och presenteras för att utifrån rådande värderingar inordnas i byggandet av 

lokal och nationell identitet.   

Kulturarvsprocessen startade redan på 1800-talet i Sverige och genom den definierades 

kyrkan som kulturarv. Detta ledde till en tudelning i synen på kyrkobyggnaderna och de 

religiösa föremålen: de sågs både som sekulära delar av ett nationellt kulturarv och som 

religiösa rum och föremål. Det har inte alltid varit lätt att definiera var gränsen går mellan dessa 

båda aspekter i kyrkans dagliga arbete.41   

Kulturarvsprocesser är länkade till lokalt och nationellt identitetsskapande. 

Kyrkobyggnaden har under 1900-talet varit kopplad till lokalsamhällets identitet men länkar 

fanns också till religiös och nationell identitet inte minst då Svenska kyrkan också var 

nationalkyrka.42 Sverige har sedan 1 januari 200 inte längre någon statskyrka. Ändå tar staten 

ett visst fortsatt ekonomiskt ansvar för de äldre kyrkobyggnaderna utifrån deras roll som bärare 

av nationella kulturhistoriska värden. Detta kulturarv tillhör, enligt lagstiftaren, hela folket och 

inte bara kyrkomedlemmarna.43  

 
41 Hillerström, Magdalena: “The ‘Heritagization’ of The Lutheran Legacy in Sweden: Some Reflections” i Future for 
Religious Heritage (FRH), Newsletter 4, 2013,  
42 Harding, Tobias:” Heritage Churches as Post-Christian Sacred Spaces: Reflections on The Significance of 
Government Protection of Ecclesiastical Heritage in Swedish National and Secular Self-Identity” i Culture Unbound: 
Journal of Current Cultural Research, s. 215 
43” Genom kyrkans samhällsbärande roll genom tiderna tillhör det kyrkliga kulturarvet i dag alla i samhället, oavsett medlemskap i 
Svenska kyrkan eller inte. Härav tillkom den kyrkoantikvariska ersättningen vid relationsändringen mellan staten och Svenska 
kyrkan.” Regeringens skrivelse 2018/19:122: Det kyrkliga kulturarvet, s.  
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Forskaren Tobias Harding tolkar detta som att den gamla folkkyrkans uppgift i statens ögon 

har gått från att vara förvaltare av ett religiöst uppdrag till att vara förvaltare av ett kulturarv.44 

Den som studerar historieförmedling och historiebruk analyserar hur och i vilket syfte olika 

aktörer använder historia i olika sammanhang. Inom ramen för denna uppsats är det inte möjligt 

att göra en fullständig historiografisk analys som förklarar valet av olika typer av 

kontextualisering av antijudisk ikonografi i materialet. Perspektivet kan dock vara fruktbart för 

att kunna förstå materialet på ett övergripande plan och för en diskussion om möjliga framtida 

förhållningssätt och strategier.  

Historikern David Lowenthal har ibland annat The Past is a Foreign Country – Revisited 

ägnat sig åt frågor kring historia och kulturarvsprocesser. Hans perspektiv utgör en lins genom 

vilken jag försöker förstå historieskrivningen i mitt material som har skrivits utifrån en 

historieförmedlande ambition i musealiseringens kontext. Främst kommer jag att använda mig 

av Lowenthal i mitt resonemang om ett konstruktivt sätt att förhålla sig till ikonografin i 

kyrkorummet i framtida historieförmedling. Hans utgångspunkt är vi bör skilja på historia och 

kulturarv eftersom kulturarv är något vi själva skapar.45  

Lowenthal menar att vår samtid präglas av två motsatta tendenser när det gäller hur vi ser på 

och använder historia. Den ena är att ta sin tillflykt till historien som en nostalgisk motpol som 

kontrast till vår samtid samt till det föränderliga som föder fruktan inför framtiden. Kulturarv 

blir besöksmål i en turistindustri och bevarande blir viktigt. Den motsatta (populära) tendensen 

är att bortse från historien som irrelevant och ointressant. Perspektivet domineras av känslor 

och upplevelser och föder en känsla av att leva i ett evigt nu. Båda dessa tendenser leder, säger 

Lowenthal, till ett och samma fenomen: history folds into the present. 46  

Ny teknologi – inte minst Internet – har bidragit till att historien och dess bilder är närvarande 

och tillgängliga på ett helt annat sätt än tidigare. Dessutom har krav på återbördande av 

artefakter till olika grupper och medvetenhet om händelser som folkmord också ställt nya frågor 

till historien – frågor som inte sällan är etiska till sin karaktär.  

Fram till 1700-talets slut sågs inte historisk tid som något annorlunda än samtiden. Det var 

inget främmande land. Framstegstro och modernitet förde med sig en ny syn på historisk tid 

och människors mentalitet som något annorlunda – ett främmande land. Medan historien för 

forskare även idag framträder som mer och mer komplex suddas gränsen mellan historia och 

 
44 Harding, Tobias:” Heritage Churches as Post-Christian Sacred Spaces: Reflections on The Significance of 
Government Protection of Ecclesiastical Heritage in Swedish National and Secular Self-Identity” i Culture Unbound: 
Journal of Current Cultural Research, s. 221 
45 Lowenthal, David: The Past is A Foreign Country: Revisited, Cambridge 2015, passim. Lowenthals monografi är ett 
verk som omfattar 660 sidor där han genom olika exempel belyser och mejslar fram sina resonemang. Min syntes av 
Lowenthal bygger på hela detta verk. Jag kommer främst att ge preciserade noter till citat och begrepp.  
46 Ibid. s. 596  
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nutid återigen ut för en bred allmänhet. Detta leder, säger Lowenthal, till en domesticering47 av 

historien eftersom den kognitiva dissonansen blir outhärdlig för den som suddar ut gränsen 

mellan historisk tid och nuet. Historiska händelser och karaktärer förstås utifrån samtidens 

utgångspunkter och blir till något vi hyllar eller fördömer utifrån samtidens insikter och 

värderingar.  

Domesticeringen av historien tar sig många uttryck och drivs även av turist- och 

upplevelseindustrins ekonomiska intressen samt är en viktig faktor i identitetsbygget på olika 

nivåer – inte minst nationellt. Vi förbättrar historien genom olika strategier som direkta 

fabriceringar, anakronismer och genom att bortse från eller dölja problematisk historia och ta 

bort sådant som kan väcka anstöt i historieförmedlingen.  

Lowenthal föreslår ett annat angreppssätt gentemot historien: istället för att fördöma, hylla 

och domesticera talar han om ”informed tolerance of the past”.48 Lowenthal menar att vi kan 

säga något om historien utifrån forskningen och att detta, snarare än våra känslor inför historien 

är en bas utifrån vilken vi kan se att historien faktiskt är annorlunda än nutiden. Härigenom kan 

vi omfamna hela vår komplexa historia – både det vi kan hylla och det som är svårt att acceptera 

utifrån dagens moraliska måttstockar. Hela det förflutna utgör det arv vi har att förvalta. Detta 

är vad Lowenthal benämner kunskapsbaserad tolerans gentemot det förflutna. Utifrån denna 

kunskapsbaserade acceptans49 bör vi sedan, säger Lowenthal, ta kollektivt ansvar för historien. 

Kollektiv skuld leder sällan till något gott och konstruktivt men det kollektiva ansvaret är 

ofrånkomligt och leder till nya insikter och agens. 50  

Kulturarvsprocessen och musealiseringen, som resulterat i en tudelning mellan det kyrkliga 

religiösa uppdraget och kyrkans uppdrag som förvaltare av kulturarv samt har placerat själva 

kyrkorummet i ett spänningsfält mellan det sekulära och sakrala, utgör en nyckel till hur jag 

förstår den kyrkliga historieförmedlingen i mitt material. Lowenthals resonemang om 

kunskapsbaserad tolerans som ett konstruktivt sätt på vilket vi kan närma oss det förflutna utgör 

en modell för hur kyrkan idag kan förhålla sig till det förflutna i teologisk reflektion och 

historieförmedling.  

 

 
47 Lowenthal, David: The Past is A Foreign Country: Revisited, Cambridge 2015 s. 2, 9 
48 Ibid., s. 22 
49 Jag översätter informed tolerance med kunskapsbaserad tolerans. Ordet tolerance har flera konnotationer på engelska 
och kan bland annat stå både för förmåga att utstå smärta och att tolerera någons avvikande åsikt. Som jag läser 
Lowenthal – bland annat utifrån den kognitiva dissonans han säger att människor upplever när de konfronteras med 
historiska fenomen som går på tvärs med dagens värderingar – så är den första betydelsen fullt möjlig att läsa in i 
begreppet. Lowenthal använder själv omväxlande tolerance och acceptance of the past i sin framställning och i samma 
betydelse. 
50 Lowenthal, David: The Past is A Foreign Country: Revisited, Cambridge 2015, s. 604 ff 
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1.5 Forskningsöversikt 

I detta avsnitt ger jag en översikt om antijudiska motiv i kyrkokonsten. Forskning kring 

medeltida ikonografi är ett stort och etablerat fält inom både konstvetenskapen och 

historievetenskapen och har också behandlats av religionshistoriker. En forskningsöversikt med 

relevans för den här uppsatsen berör inte forskningsfältets övergripande nivå utan inriktar sig 

på ett specifikt delområde: de antijudiska motiv som dyker upp som fenomen under medeltiden. 

För en övergripande förståelse av medeltida muralmålningars kulturhistoriska kontext och 

homiletiska användning är det ändå motiverat att nämna konsthistorikern Miriam Gills artikel 

Preaching and Image: Sermons and Wall Paintings in Later Medieval England som visar hur 

muralmålningar användes i predikningar. Gill visar hur ett studium av texter och ikonografi 

tillsammans kan ge en bild av det komplexa förhållande där muralmålningar använts som 

didaktiska exempla i predikningar men där också predikningar har givit upphov till 

muralmålningar. Uppsatsens kärnområde är de antijudiska motiven i den medeltida ikonografin 

och även detta delfält är extensivt beforskat. Min forskningsöversikt är begränsad till de bidrag 

som utgör ram för min framställning.  

Historikern Robert Chazan utgår i sin bok Medieval Stereotypes and Modern 

Antisemitism (1997) från det skifte i den antijudiska konsten han identifierar i 1100-talets 

Västeuropa för att förklara framväxten av en judisk fiendebild som lever kvar ända in i vår tid. 

Chazan anlägger en materialistisk förklaringsmodell och söker orsakerna i inre spänningar i det 

Västeuropeiska samhället till följd av ekonomisk och social förändring och hur bilden av 

”juden” som en respons på detta förändras i negativ riktning.  

Konsthistorikern Sara Lipton utgick i sin bok Dark Mirror: The Medieval Origins 

of Anti-Semitic Iconography från 2014 från sina observationer av den judiska blicken i 

medeltida ikonografin. Hon har analyserat ikonografisk förändring från 1000-talet till 1400-

talet och visar hur judar inte särskildes i ikonografin till en början. Senare försågs de med 

attribut och en fiendebild analog med den Chazan beskriver växte fram. Lipton visar hur judar 

och den judiska blicken i ikonografin blev symboler för den materiella värld 

medeltidsmänniskan på ett nytt sätt måste förhålla sig till.  

En annan konsthistoriker, Debra Higgs Strickland, undersöker också framväxten 

av en fiendebild bestående av bland annat judar och saracener i Saracens, Demons & Jews: 

Making Monsters in Medieval Art från 2003. De Andras kroppar framställs och kopplas till det 

monstruösa i en tid då gränsen mellan myt och verklighet inte var skarp. Härigenom skapas, 

säger Higgs Strickland, en förkastelsens teologi som utdefinierar icke-kristna och gör dem till 
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legitima måltavlor för förföljelse. Higgs Strickland gör ingen direkt koppling till spänningar i 

samhället utan söker förklaringar i idéströmningar från antiken och framåt. 

Konsthistorikern Ruth Mellinkoffs stora studie om fenomenet med den behornade 

Moses i medeltida kristen kyrkokonst publicerades 1970 under namnet The Horned Moses in 

Medieval Art and Thought. Hon förlägger motivets ursprung till 1000-talets England som hon 

benämner som en exceptionell tidsperiod. Mellinkoff kopplar den behornade Moses till kristen 

förståelse av Gamla Testamentet och hur ikonografiska typologier som Ecclesia och Synagoga 

växer fram och att Mosesgestalten kom att bli en symbol för det gamla förbundet.  

De ovan nämnda studierna beskriver den antijudiska ikonografins uppkomst och 

förändring över tid i geografiska områden där det fanns judiska bosättningar under medeltiden. 

Samma motiv står dock att finna också i Skandinavien där inga judar fanns. Tidigare forskning 

utgick från premissen att bilderna nådde Skandinavien som en import genom utländska 

bildhuggare och motivkataloger. Senare tids forskning har utmanat det perspektivet. Två norska 

konsthistoriker – Kristine B. Aavitsland och Gro Steinsland – har båda dragit slutsatserna att 

detta inte handlar om en oreflekterad import av motiv. Steinsland pekar i artikeln De fremmede 

i norsk middelaldermaleri: Jøder og muselmaner bland fjord og fjell från 2006 på hur livaktiga 

förbindelser mellan Norge och nordöstra England också visar hur antijudiska idéströmningar 

rörde sig över gränser och hur ikonografin avspeglar detta. Aavitsland visar i sin artikel The 

Church and The Synagogue in Eccleseastical Art – A Case from Medieval Norway från 2016 

hur en mental karta där juden utgör den Andra fanns under norsk medeltid och hur denna 

negativa bild har sin grund i kristen teologi. 

Antijudisk ikonografi fanns representerad också under svensk medeltid och 

historikern Herman Bengtsson visar i sin artikel Samtida mode eller antisemitism?: 

demonisering och rasistiska tendenser i medeltidens bildkonst från 2016 hur antijudiska motiv 

och tankegods kom till Sverige via de tysktalande områdena under medeltiden och hur 

representationerna av de Andra också förstärktes genom subtila signaler och symboler som kan 

vara svårtydda för oss idag.  

Också när det gäller analys och olika slags kontextualisering av specifika motiv finns det en 

stor mängd forskning att vända sig till.  

Jag gör, som tidigare framgått, en analys av fyra olika bildmotiv i min uppsats: 

judesuggan, Ecclesia och Synagoga, Kainsgestalten samt Jungfru Marie begravning. 

Judesuggan är ett vulgariserat motiv som ursprungligen ingick i en allegorisk skildring av 

synder och dygder. Ecclesia och Synagoga är ett mycket gammalt motiv där två kvinnor 

personifierar de abstrakta begreppen kristendom och judendom. Kainsgestalten är ett motiv som 
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bygger på Bibelns berättelse om Kain och Abel. Jungfru Marie begravning är slutligen ett motiv 

som bygger på en medeltida Marialegend med senantika rötter. Samtliga motiv har beforskats 

ur olika aspekter. 

 Nina Rowe är konsthistoriker och har skrivit om Ecclesia och Synagoga i 

monografin The Jew, The Cathedral and The Medieval City från 2011. Hon spårar motivets 

historiska rötter till antiken och visar sedan hur det under medeltiden blev ett motiv som 

definerade förhållandet mellan judendom och kristendom i en tid då ekonomisk förändring 

utmanade tidigare strukturer. Motivets funktion var att genom att definiera en maktstruktur 

begränsa judiskt religiöst, socialt och ekonomiskt liv. 

Religionshistorikern Leonard V. Rutgers har också skrivit om Ecclesia och 

Syngagoga i artikeln The Synagogue as Foe in Early Christian Literature. Rutgers identifierar 

ett semantiskt skifte i senantika skrifter där begreppet synagoga gick från att vara en byggnad 

och en plats för religiöst liv till att som abstrakt begrepp beteckna judendomen som kontrast till 

Ecclesia – kyrkan.  

Ett tidigt exempel på forskning kring och kontextualisering av Ecclesia och 

Synagoga tillsammans med ett annat motiv – judesuggan – finner vi hos den svenske 

konsthistorikern Johnny Roosval. Redan 1906 gjorde han i artikeln Två antisemitiska 

monument i Uppsala domkyrka en studie av motiven i Uppsala domkyrka och satte dem i 

konsthistorisk, historisk och teologisk kontext.  

För en förståelse av judesuggan som motiv är historikern Isaiah Shachars 

monografi The Judensau: A Medieval Anti-Jewish Motif And Its History från 1974 essentiell. 

Han konkluderar att judesuggan är ett motiv vars ursprung inte entydigt går att belägga utifrån 

kristna urkunder och att det är ett komplext motiv vars uttolkning och användning förändrats 

över tid. Därför har det också kunnat användas som antijudisk bild i många syften. 

Kainsgestalten är ett motiv som bygger på en berättelse från den hebreiska Bibeln. 

Konsthistorikern Joseph Gutmann visar i artikeln On Biblical Legends in Medieval Art från 

1998 hur både kristen och muslimsk ikonografi använder sig av motiv från judiska källor. Äldre 

forskning spårade, säger Gutmann, ofta också motivens utformning till judisk folklig tradition. 

Han visar dock hur det snarare är så att kristen och muslimsk ikonografisk tradition tog upp 

motiven och transformerade dem så att de kom att uttrycka nya teologiska begrepp. Han tar 

Kains- och Abelframställningar som ett tydligt exempel på detta där Kain i kristen och 

muslimsk konst inte sällan framställs omgiven av korpar eller med djävulen som följeslagare. 

Dessa följeslagare föreslår både mordvapen och var Abel kan begravas vilket transenderar 
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Bibeltexten. Även om texttraditionerna följer den judiska texten råder det ofta en diskrepans 

mellan den och ikonografin, säger Gutmann.  

Ett exempel på hur bildtradition transenderar texttradition när Bibelberättelser, 

som berättelsen om Kain och Abel, illustreras i kristen ikonografi lyfts också av Ruth 

Mellinkoff i den tidigare nämnda monografin The Horned Moses in Medieval Art and Thought. 

Mellinkoff visar hur den åsnekäke som framställs som mordvapnet men inte finns med i 

texttraditionen uppstår i England under 1100-talet och sprids därifrån bland annat till 

Skandinavien. 

Legenden kring Jungfru Marie begravning och den ikonografiska skildringen av 

den har också varit föremål för forskning. Konsthistorikern Carlee A. Bradbury visar i artikeln 

Dehumanizing the Jew at the Funeral of the Virgin Mary in the Thirteenth Century genom en 

konsthistorisk studie av glasmålningar i katedralen Minster i York hur en ny dehumaniserad 

fiendebild av judar projiceras genom hur legenden illustreras vid tiden för fördrivningen av 

judar från England. Historikern Ora Limor spårar i artikeln Story, Controversy and Testimony 

från 2007 legendens ursprung till senantiken då den utgjorde en polemisk respons på judisk 

polemik och där berättelsens judar får tjäna som vittnen till Marias helighet. Slutligen behandlar 

religionshistorikern Stephen J. Shoemaker motivet i artikeln Let Us Go and Burn Her Body: 

The Image of the Jews in Early Dormition Traditions från 1999. Shoemaker spårar, liksom 

Limor, legendens ursprung till tidiga kontroverser mellan judar och kristna och visar hur 

berättelsen definierat judar som kristendomens antagonistiska Andra som står hela det kristna 

samhället emot.  

Min studie undersöker glappet mellan akademisk historisk och konsthistorisk 

forskning om medeltida antijudiska motiv i bildkonsten och den beskrivning motiven har getts 

i populär platsbunden historieförmedling. I förhållande till tidigare forskning bidrar min studie 

med två perspektiv. Dels kopplar jag samman historiska och konsthistoriska perspektiv med 

teologiska perspektiv. Dessutom kopplar jag forskningen om de antijudiska kyrkliga motivens 

kontext till en undersökning av historieförmedling. Jag visar härigenom på ett teologiskt och 

pedagogiskt underskott vad gäller bildtolkningar och bildförståelse av de medeltida antijudiska 

motiven i historieförmedlingen.  
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Kapitel II: Antijudisk ikonografi och samhällsförändring i det medeltida 
Västeuropa – en bakgrundsteckning 

2.1 Den västeuropeiska bilden av judar och judendom under medeltiden – en historisk 
översikt 

Min redogörelse för ”bilden av judar och judendom” lyfter två aspekter eller betydelser av 

begreppet ”bilden av”.  Dels handlar det om idéer och uppfattningar om judar och judendom 

och dels om den ikonografi som utgörs av representationer av judar och judendom. Den 

idémässiga utvecklingen och dess ikonografiska uttryck under medeltiden hänger samman på 

ett komplext och ömsesidigt befruktande sätt. Bakgrundsteckningen utgör en fond utifrån 

vilken en kontextualisering av bilderna i mitt material blir möjlig.  

Representationer av judar som just judar – urskiljbara från andra grupper av karaktärer i den 

västerländska kyrkokonsten – dyker upp först på 1000-talet. Innan dess avbildades judiska 

karaktärer utan särskilda ikonografiska markörer.51 Ibland är representationerna positiva, ibland 

negativa och ibland ambivalenta. Denna uppsats fokuserar på några av de negativa antijudiska 

representationerna.  

Historikerna Robert Chazan och Sara Lipton har båda skrivit om medeltida antijudisk 

ikonografi i relation till judisk-kristna relationer och antijudiska idéer men gör det delvis utifrån 

olika utgångspunkter. Lästa parallellt ger de en intressant bild av hur de judisk-kristna 

relationerna, de kristna antijudiska tankefigurerna och ikonografin i det medeltida Västeuropa 

förändrades över tid. Båda identifierar 1100-talet som den tidpunkt då det händer något 

signifikant med ikonografins antijudiska stereotyper.  

 

2.1.2 En minoritet flyttar in 

Robert Chazan beskriver hur förhållandet mellan den judiska minoriteten och det kristna 

majoritetssamhället förändrades över tid utifrån materialistiska faktorer som grund. Han tar sin 

utgångspunkt i det sena 900-talet då Ashkenasiska judar började flytta in österifrån. Nordvästra 

Europa besatt vid den här tiden ett antal pull-faktorer som attraherade de inflyttande. Primärt 

handlade det om de ekonomiska möjligheter som det nyligen vitaliserade området erbjöd efter 

 
51 Lipton, Sara: Dark Mirror: The Medieval Origins of Anti-Jewish Iconography, New York 2014, s. 1 
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århundraden av stagnation då endast små tillfälliga enklaver av judisk bosättning etablerats. 

Den (relativa) säkerhet för den judiska minoriteten som upprätthölls genom lokala makthavare 

vilka hade ett intresse av judisk immigration av ekonomiska skäl. Utbrott av lokalt våld mot 

judar förekom men Chazan visar att detta stävjades av den lokala makten till vilka den judiska 

minoriteten blev knuten.52 

Den fientlighet som riktades mot den judiska minoriteten riktades, säger Chazan, vid den här 

tiden mot juden som nykomling och som religiös avvikare i ett i övrigt religiöst homogent 

område.53 Utbrott av våld mot judar i Europa förekom bland annat i samband med korståget 

1096 men omfattningen var relativt begränsad och stävjades av den världsliga makten.54  

Samtidigt fanns, säger Chazan, också många exempel på icke-fientliga relationer mellan judiska 

och icke-judiska invånare i de framväxande städerna.55 

Sara Lipton tar sin utgångspunkt i observationer av ikonografin och dess förändring över tid, 

analyserar dessa och kontextualiserar observationerna i relation till samhällelig och idémässig 

förändring. Lipton visar hur de första tusen åren enligt vår tideräkning inte lämnar några 

ikonografiska spår av judar som ”judar”.56 Herodes framställdes till exempel som en kung och 

inte som en judisk kung.57 Runt år 1000 v.t. hände något i bildkonsten. Nu avbildades inte bara 

judiska gestalter från de bibliska berättelserna utan representationer av samtida judar dök upp i 

västeuropeisk bildkonst. Detta sammanföll med ökad judisk inflyttning och etablerandet av 

bosättningar i området.58  

Judar började särskiljas från kristna i ikonografin både genom att ges en särskild klädedräkt 

men också genom ett fokus på vad de ser på eller hur de ser på olika objekt.59 Ett av de första 

sätten att särskilja judar från kristna i konsten var att förse judarna med en toppig hatt. Lipton 

drar två intressanta slutsatser utifrån sin observation av den toppiga hattens uppdykande i 

ikonografin. Den ena är att särskiljandet genom hatten till en början inte är antijudisk till sin 

karaktär utan att den bland annat konnoterar positiva föreställningar om ”österländsk visdom”.60 

Den andra är att judar under 1000-talet inte utmärkte sig genom avvikande klädedräkt eller 

utseende.61   

 
52 Chazan, Robert: Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism, Berkely and Los Angeles, 1997, s. 1-6 
53 Ibid. s. 10-11 
54 Ibid. s. 17 
55 Ibid. s. 8 
56 Lipton, Sara: Dark Mirror: The Medieval Origins of Anti-Jewish Iconography, New York 2014, s 13 ff 
57 Ibid. s 28 
58 Ibid. s 55 ff 
59 Lipton, Sara: Dark Mirror: The Medieval Origins of Anti-Jewish Iconography, New York 2014, s 55 ff, 95 ff 
60 Ibid. s 30 
61 Ibid. s 20 
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Ikonografins särskiljande av judar föregrep Fjärde Laterankonciliets beslut 1215 som 

tvingade judar att bära toppiga hattar för att enkelt skulle kunna skiljas från den omgivande 

majoritetsbefolkningen. Detta syftade bland annat till att förhindra sexuella relationer mellan 

judar och kristna.62 Jag ser detta som ett uttryck för ”mellanrummet” i den orientalistiska 

grammatiken – om någon inte är det ena eller det andra utan ”både och” som resultat av en 

sexuell relation hotar det att rubba grammatiken. 

2.1.3 1100-talet: samhällelig förändring, teologisk respons och bilden av en minoritet 

Det dynamiska 1100-talet brukar ibland kallas ”1100-talets renässans” och karaktäriserades 

av kreativitet, tillväxt och utveckling på det ekonomiska, politiska och kulturella området. Stora 

investeringar gjordes och för detta krävdes innovationer inom bankväsendet. Här fick den 

relativt nyinflyttade minoriteten en roll som penningutlånare vilket under denna tid blev de 

Ashkenasiska judarnas främsta sätt att försörja sig.63 

1100-talsmänniskan mötte en materiell värld och materiella värden på ett helt annat sätt än 

tidigare och detta ledde till spänningar. Uppfattningen att det andliga har ett högre värde än det 

materiella var en av flera strömningar som fanns i den kristna idétraditionen. Judarna 

förknippades i kristna texter sedan länge med både materiellt välstånd och med en materiell 

förståelse av världen. De såg skrifternas bokstav men var blinda för deras andliga betydelser. 

Då kristna kunde tro utan att ha sett blev judarna de som såg men ändå inte såg och trodde. 64   

Både Chazan och Lipton konkluderar att andrefiering av judar och judendom samt den mer 

och mer negativa bilden av judar under 1100- och 1200-talen hade sin rot i att den kristna 

majoritetskulturen måste hitta sätt att hantera sitt möte med en värld som erbjöd allt mer 

materiellt.  

Som penningutlånare hamnade judarna i motsatsförhållande till den teologi som predikade 

ett fattigdomsideal för individen om än inte för kyrkan som organisation.65 Den ”lilla renässans” 

som 1100-talet utgjorde innebar, paradoxalt nog, att ökad kunskap inte ledde till större tolerans. 

Chazan framhåller att tidens nyvaknade fokus på kunskap och estetik snarare ledde till en ny 

medvetenhet om olikhet vilket ledde till en upptagenhet med annanhet.66 Denna upptagenhet av 

den Andre ledde under 1100-talet till ökad marginalisering av och intolerans mot de som 

 
62 Chazan, Robert: Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism, Berkely and Los Angeles, 1997, s.100 
63 Ibid. s. 20 ff 
64 Lipton, Sara: Dark Mirror: The Medieval Origins of Anti-Jewish Iconography, New York 2014, s 68 f. 
65 Chazan, Robert: Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism, Berkeley and Los Angeles, 1997, s. 36 ff 
66 Ibid. s. 85-88 
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definierats som utgrupper: judar, leprasjuka, homosexuella och prostituerade. 67 Chazan kallar 

processen ”the deterioating Jewish image.” 68 

I konsten projicerades spänningen mellan det andliga och det materiella i det Lipton kallar 

”den judiska blicken”.69. Hennes observationer visar att vad judarna i konsten såg på och hur 

de såg på objektet är intressant att analysera. Judarna i ikonografin ser till exempel på den 

korsfäste Jesus men ser bara det materiella - händelsen. De saknar förmågan att se den andliga 

betydelsen av detta.70  Chazan talar också om den framväxande empatin som en faktor som 

paradoxalt nog ytterligare marginaliserade den judiska gruppen.71 I kyrkokonsten ser judar på 

den korsfäste men blicken saknar inte bara andlig insikt om frälsningsverket utan också 

medlidande.  

Under 1200-talet börjar också representationerna av judar i ikonografin att förses med 

anletsdrag vilket förstärker det antijudiska. Samtida judar börjar också framställas med 

penningpåsar i handen.72 En allt mer tydlig syn på juden som den Andre framträder och 1215 

beslutade fjärde Laterankonciliet att judar (och muslimer) måste vara urskiljbara genom att bära 

särskilda kläder – i judarnas fall de toppiga mössor som redan fanns närvarande genom 

ikonografin. Anklagelser om judars mord på kristna, blodsmyten och föreställningar om judar 

som på olika sätt sades kränka hostian spreds och fick fäste också i ikonografin.73  

Ikonografins jude som ser det materiella men inte förstår den andliga innebörden kan ses 

som ett uttryck det motsatsförhållande som Jesper Svartvik lyfter som ett motiv i sin typologi 

över kristen antijudisk diskurs. Den judiska blickens bristande empati för den korsfäste Kristus 

kan kopplas också till deicidanklagelsen  

2.1.4 En fiendebild konstrueras och grammatiken bryter samman  

Precis som Langmuir gör i sin bok Toward a Definition of Antisemitism konkluderar 

författarna att ikonografin och teologin samverkade med och korsbefruktade varandra i 

antijudisk riktning. Kyrkans intensifierade antijudiska förkunnelse påverkade i sin tur de 

världsliga härskare som tidigare erbjudit den judiska minoriteten sitt skydd. Dessa blev i sin tur 

mindre benägna att skydda judiska bosättningar vid utbrott av våldshandlingar.  

 
67 Chazan, Robert: Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism, Berkeley and Los Angeles, 1997, s.79  
68 Ibid. s. 74 ff 
69 Lipton, Sara: Dark Mirror: The Medieval Origins of Anti-Jewish Iconography, New York 2014, s. 97 ff 
70 Ibid. s. 105-107 
71 Chazan, Robert: Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism, Berkeley and Los Angeles, 1997, s. 90 
72 Ibid. s. 30 
73 Ibid. s.97-99 
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Under 1200-talet hade en kvalitativt annorlunda bild av ”juden” etablerats i västeuropeiskt 

medvetande och i ikonografin. Juden var inte längre bara främlingen och den religiöst 

avvikande. Bilden av juden hade laddats med uppfattningen av juden som farlig, destruktiv och 

ondsint.  Denna fienderepresentation hade inte grundats i mötet med existerande människor 

utan korresponderar med Langmuirs distinktion mellan antijudaism som antisemitism. av 

antijudaismen, Antisemitismen utgör enligt Langmuir utgör en irrationell respons. Responsen 

riktar sig egentligen inte mot judarna utan är en irrationell respons gentemot de spänningar i 

samhället som Chazan och Lipton beskriver. 

Uttryckt med Gingrich och Baumanns syn på andrefiering som grammatik bröt här 

grammatiken samman. Där fienderepresentationen är dominerande förnekas kopplingen mellan 

den Andres existens och Självets. Vägen ligger öppen för fördrivning och förintelse av den 

Andre som utgör ett upplevt hot mot den egna existensen på tvärs med grammatiken.  

 

2.2 Representationer av judar där inga judar bodde: antijudisk ikonografi i Skandinavien 

2.2.1 Antijudiska bilder i Skandinavien 

Under den tid då representationer av judar dyker upp i medeltida ikonografi i Sverige och i 

övriga Skandinavien fanns inga judiska bosättningar i området. Ändå sker denna ikonografiska 

andrefiering, och det ställer frågor. Hur ser representationerna av judar ut i Skandinavien och 

vilken funktion hade representationerna av den Andre i ett samhälle där den Andre inte fanns?  

    De skandinaviska representationerna av judar följer den utveckling som Chazan och Lipton 

tecknar. Tre ikonografiska faser kan urskiljas. Den första fasen före år 1000 hade inga 

ikonografiska markörer. Den följs av den andra fasen där den toppiga hatten dyker upp som 

markör för judiskhet. Ett av de tidigaste exemplen på förekomsten av judehatten i svensk 

ikonografi kommer från en relief daterad till 1100-talets första hälft i Skara domkyrka.74   

    Den tredje fasen innebar att orientaliserande dräkter förekommer som ikonografiska 

markörer vid sidan av judehatten. Ansiktsuttrycken också utgör en markör. Den framväxt av en 

alltmer antijudisk ikonografi från slutet av 1100-talet som Chazan och Lipton beskriver är 

utmärkande också för den skandinaviska ikonografin.  

 
74 Bengtsson, Herman: ”Samtida mode eller antisemitism?: demonisering och rasistiska tendenser i medeltidens 
bildkonst” i Iconographisk Post: Nordisk tidskrift för bildtolkning, 3-4 2016, s. 11 



27 

   Historikern Herman Bengtsson har skrivit en artikel där han visar hur mer subtila 

ikonografiska markörer som modekläder kan indikera att gestalten kan tolkas som judisk.75 I 

satiriska verser och andra texter från 1400-talet förekommer hänvisningar till tidens mansmode 

– korta jackor, tighta hosor och pälsbrämade huvudbonader och klädedräkter. Denna stil sågs 

som ett uttryck för moraliskt förfall och en feminisering av män men kopplas också till judar.76 

Den judiska stilen kallas modet i en tysk satirisk vers från 1494 av Sebastian Brant.77  

   Bengtsson visar här på en senmedeltida sammankoppling av mode och moraliskt förfall och 

bilden av judar som korrelerar med Sara Liptons beskrivning av en ikonografi som kopplar 

samman judar och det judiska med den materiella världen. 

2.2.2 Hur nådde de antijudiska bilderna Skandinavien? 

Även om inga judiska bosättningar fanns i Skandinavien var området ingalunda avskuret från 

övriga Europa under medeltiden. Norge hade bland annat livliga förbindelser med de brittiska 

öarna Sverige och Danmark hade förbindelser med de tysktalande områdena.  

    I de skandinaviska länderna kom man i kontakt med både antijudiska strömningar och med 

den ikonografi som producerades i övriga Europa och som nådde Sverige och det övriga 

Skandinavien både genom europeiska målarmästare och de kataloger med förlagor till bilder de 

hade med sig. Flera av de mästare som var verksamma i Sverige – däribland Albertus Pictor - 

kom till exempel från de tyska områdena.78  

   Gro Steinsland har i en artikel visat att ikonografin i Skandinavien också har en stark koppling 

till antijudiska stämningar och strömningar i omkringliggande länder där det faktiskt bodde 

judar. Hennes exempel är hämtat från Norge men belyser att denna typ av strömningar kunde 

påverka ikonografin i de länder där det inte fanns judiska bosättningar.79 Den norska 

bildkonsten var, säger Steinsland, starkt påverkat av England under hela 1200-1300-talet. 

Kontakterna med östra England var särskilt livaktiga och det finns intressanta kopplingar 

mellan händelser i dessa områden och vad som hände i norsk kyrkokonst. 80  

   Östra England utgjorde ett kärnområde för förföljelser mot judar. Massakern i York 1190 och 

förföljelse i samband med anklagelser om barnamord 1100- respektive 1200-talen är exempel 

 
75 Bengtsson, Herman: ”Samtida mode eller antisemitism?: demonisering och rasistiska tendenser i medeltidens 
bildkonst” i Iconographisk Post: Nordisk tidskrift för bildtolkning, 3-4 2016.  pass.  
76 Ibid. s. 17-21 
77 Ibid. s. 21 
78 Ibid. s. 22 
79 Steinsland, Gro: ”De fremmede i norsk middelaldermaleri: Jøder og muselmaner bland fjord og fjell” i 
Transformasjoner i vikingatid och norrøn middelalder, Oslo 2006, s. 183-195 
80 Ibid. s. 193 
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på detta.81 År 1290 fördrevs alla judar från England. Steinsland sätter händelserna och 

strömningarna i England i samband med spridningen av de antijudiska motiven i kyrkor i 

Norge. Därför kan den antijudiska ikonografin i Norge bidra med viktiga pusselbitar till vår 

förståelse av högmedeltida engelsk fientlighet mot judar.82 Dessutom, säger Steinsland, kan det 

inte uteslutas att även de antijudiska mentala föreställningarna om judarna spred sig till Norge 

där inga judar bodde.83 

   Konsthistorikern Kristine B. Aavitsland har bedrivit forskning i medeltida ikonografi och 

skriver även hon om antijudiska bilder i norska kyrkor.84 Hon tar sin utgångspunkt i en Ecclesia-

Synagogaframställning i stavkyrkan i Ål, inte långt från Hardangervidda i centrala Norge. 

Aavitslands utgångspunkt är att genom bildanalys visa på hur visuell retorik i medeltida 

ikonografi transcenderar Bibelns berättelser.  

   Hennes grundsyn är att medeltida ikonografi inte endast är att betrakta som illustrationer av 

bibliska berättelser eller av reflektioner kring vid tiden inflytelserika teologiska tolkningar av 

dessa. För Aavitsland är ikonografin ett kommunikativt och resonerande språk i egen rätt. 

Bilden kan till och med föregå diskursen vilket är en syn hon delar med Sara Lipton vars analys 

jag tidigare refererat till.85 

   Aavitslands analys av Ecclesia och Synagogaframställningen i Ål - dess rumsliga och 

liturgiska placering, figurernas ikonografiska markörer och placering i relation till varandra 

samt vilka annars centrala motiv som utelämnats i korsfästelsescenen de placerats vid gör att 

hon ser hela framställningen som ett teologiskt statement som transcenderar bibelberättelsens 

narrativ.86 Det centrala temat i detta statement är dels innebörden av korsdöden och dels 

erkännandet av   konsekvenserna för de människor som förstår och bekänner respektive inte 

bekänner detta.  

   Den teologiska kontexten är alltså central för Aavitsland och för henne räcker inte 

förklaringen att motiven finns representerade i Norge enbart som en oreflekterat importerad 

produkt genom utländska målarmästare och förlagor.87 Hon menar att en begreppslig förståelse 

av judendom och judar som ”det onda” var en central tankefigur i kristen diskurs och att bildens 

 
81 Steinsland, Gro: ”De fremmede i norsk middelaldermaleri: Jøder og muselmaner bland fjord og fjell” i 
Transformasjoner i vikingatid och norrøn middelalder, Oslo 2006, s. 193 
82 Ibid. s. 193-194 
83 Steinsland, Gro: ”De fremmede i norsk middelaldermaleri: Jøder og muselmaner bland fjord og fjell” i 
Transformasjoner i vikingatid och norrøn middelalder, Oslo 2006 s. 192 
84 Aavitsland, Kristine B.: ”The Church and The Synagogue in Eccleseastical Art – A Case from Medieval Norway” i 
Teologisk tidskrift, 04/2016 Vol. 5, s.324-339  
85 Ibid. s. 329-330 
86 Ibid. s. 332 ff 
87 Aavitsland, Kristine B.: ”The Church and The Synagogue in Eccleseastical Art – A Case from Medieval Norway” i 
Teologisk tidskrift, 04/2016 Vol. 5, s. 338 
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retoriska roll i kyrkokonsten var klar och uppenbar. Bilderna var visuella manifestationer av 

något som det redan fanns en abstrakt förståelse av i området: judendomen som kristendomens 

antites och judar som fiendebild även i frånvaron av existerande judar. 88 

2.2.3 Bildernas teologiska kontext och identitetsskapande funktion i Skandinavien 

Herman Bengtsson länkar i sin framställning inte förekomsten av antijudisk ikonografi i 

Skandinavien främst till en teologisk kontextualisering. Han säger istället att ikonografin som 

utgår från Bibel och helgonlegender traditionellt i forskningen har ”[…]behandlats inom ramen för 

en ganska strikt teologisk kontext, som naturligtvis är högst relevant, men där det inte tas hänsyn till det som 

faktiskt återges i bilden”. 89  

Bengtsson säger också att det idag vuxit fram forskningsfält där en mer komplex 

läsning blir möjligt och där man kan inkorporera element som materialitet, kroppar och gestik 

i sin analys. Han kontextualiserar också ikonografin utifrån antijudiska föreställningar under 

medeltiden i stort och drar paralleller till den ”demonisering av det judiska folket”90 som ett 

tema som också har paralleller i vår egen tid. Bengtsson säger också att särskilt 1400- och 1500-

talens antijudiska ikonografi är komplex och motsägelsefull och den inte alltid går att förankra 

i bibeltexter och lärosatser.  

Jag uppfattar det som att Herman Bengtsson och jag definierar teologisk kontext 

på olika sätt. Jag har i mitt empiriska material sett exempel på hur motiven delvis 

kontextualiserats i relation till sitt ursprung i bibelberättelser och helgonlegender. Min 

definition av en teologisk kontext relaterar också bilderna till en annan nivå där den 

kontextualiseras genom att relateras till en övergripande kristen antjudisk diskurs. Bengtsson 

har en stor poäng när han lyfter att det för den humanistiska forskningen ligger en viktig uppgift 

att förstå hur sådana strömningar uppkommer och att den som närmar sig det medeltida 

ikonografiska materialet bör hålla komplexiteten, det motsägelsefulla och det subtila i sitt 

medvetande. Utifrån Bengtssons framställning får jag dock bara delvis svar på min fråga om 

ikonografins teologiska kontext och funktion.  

De två norska forskarna Steinsland och Aavitsland gör en mer explicit teologisk 

kontextualisering i sitt arbete med att analysera och förklara ikonografin och dess förekomst 

och funktion i det medeltida skandinaviska samhället.  

 
88 Aavitsland, Kristine B.: ”The Church and The Synagogue in Ecclesiastical Art – A Case from Medieval Norway” i 
Teologisk tidskrift, 04/2016 Vol. 5, s. 338-338 
89 Bengtsson, Herman: ”Samtida mode eller antisemitism?: demonisering och rasistiska tendenser i medeltidens 
bildkonst” i Iconographisk Post: Nordisk tidskrift för bildtolkning, 3-4 2016, s. 34 
90 Ibid. s. 34 
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Steinsland utgår i sin analys av ikonografin att den relaterar till centrala element 

i den kristna teologin. Hon säger också att det står klart att bilderna inte primärt säger något om 

medeltidens judar (eller muslimer) utan att det vi kan utläsa snarare är en bild av medeltidens 

kristendom. Bilder av judar är inte porträtt utan visuella manifestationer av mentala bilder där 

juden främst hade en funktion som manifestation av kristendomens motståndare. Judendomen 

blir alltså den antites som kristendomen framträder som kontrast till. Steinsland skriver att 

bilderna befinner sig i ett landskap som är både mytologiskt och teologiskt och representerar 

det som är annorlunda.91 

Steinsland poängterar att även om ikonografin var importerad till Norge genom 

utländska mästare och kataloger med förlagor så kan man inte bara se förekomsten av dem som 

en ”blind reproduksjon av utenlandske fordommer.”92 Hon påbörjade sitt arbete med materialet 

med utgångspunkten att den ikonografiska importen av bilder var mer eller mindre oreflekterad 

– det vill säga att bruket att använda utländska kataloger med förlagor i sig är skälet till att man 

finner så många antijudiska bilder i norska kyrkor. I ljuset av livaktiga norsk-engelska 

förbindelser och motivens kronologiska uppdykande i Norge i kölvattnet av intensifierade 

antijudiska stämningar konkluderar hon att bilderna i Norge inte bara var bilder utan att de fanns 

i en kontext där de utgjorde mentala fiendebilder.  

Aavistsland mejslar ut den teologiska kontexten och fiendebildens funktion ytterligare när hon 

inte bara konkluderar att medeltidens europeiska kultur präglades av antijudiskt tankegods även 

i länder där inga judar fanns. Här fanns, säger hon, en abstrakt och teoretisk förståelse av judar 

och judendom som var grundad i en kristen teologisk diskurs som har en klar funktion. Hon 

utgår från exemplet med Ecclesia och Synagoga som alltid avbildas i par – som grundläggande 

antiteser som speglar varandra och bygger en världsbild liksom begreppsparen gott och ont, 

mörker och ljus, dag och natt. Den antijudiska ikonografin erbjöd, säger Aavitsland, en 

spegelbild för de kristna även där inga judar fanns. Den riktade sig primärt inte mot judar, utan 

dess funktion var att bekräfta kristen självförståelse som de rättmätiga arvtagarna till det nya 

förbundet. Den kristna approprieringen av den hebreiska bibeln krävde också en visuell bild 

som legitimerade detta.  

För mig är Aavitslands perspektiv fruktbart. Detta handlar om en självförståelse 

och ett identitetsskapande där självet blir tydligt i ljuset av skapandet av den Andre som 

annorlunda, som antites. Den kristna kyrkans självförståelse och legitimering blir tydligt 

 
91 Steinsland, Gro: ”De fremmede i norsk middelaldermaleri: Jøder og muselmaner bland fjord og fjell” i 
Transformasjoner i vikingatid och norrøn middelalder, Oslo 2006, s 190 f 
92 Ibid. s. 192 
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framträdande och central också i länder där det inte fanns några judar. Min uppsats har här 

uteslutande fokuserat på de negativa, antijudiska representationerna och då framträder en bild 

som för tankarna till den enkla form av andrefiering som Baumann och Gingrich skriver om. 

Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att det fanns andra motiv – både positiva och neutrala 

eller ambivalenta framställningar av judar (och muslimer) i skandinaviska kyrkor som gör att 

helheten kan läsas i termer av den orientalistiska modellen för andrefiering.  

Det är också intressant att motivens utveckling i en allt mer antijudisk (om än inte 

uteslutande sådan) riktning på den europeiska kontinenten från 1100-talet och framåt avspeglas 

i det skandinaviska ikonografiska landskapet. Steinslands framställning visar hur den fiendebild 

som korresponderar med mytbildning och motiv som judar som inte bara Kristusmördare utan 

också mördare av kristna avspeglas i skandinavisk ikonografi. Fiendebilden som irrationell 

respons snarare än en xenofobisk bild sprungen ur ett möte med existerande folkgrupper är det 

fenomen som ligger till grund för Langmuirs distinktion mellan antijudaism och antisemitism. 

I Baumann och Gingrichs begreppsvärld motsvarar detta den grammatik som bryter samman 

och där den Andres existens som förutsättning för Självet förnekas med våld, fördrivning och 

förintelse som följd når också den de skandinaviska länderna. Här fanns dock inga fysiska judar 

att fördriva. 

Grunden är, som Aavitsland beskriver, teologisk och handlar om kristen 

självförståelse där judar och judendom är den antitetiska spegelbilden. Denna antijudiska 

diskurs har tydliggjorts genom Jesper Svartviks typologi.  
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Kapitel IV: Motiven och deras kontext 

4.1 Judesuggan  

Judesuggan är ett ikonografiskt motiv som varken är entydigt till sin karaktär eller lätt att 

kontextualisera. Den israeliske historikern Isaiah Shachars verk Die Judensau: A Medieval 

Anti-Jewish Motif And Its History93 från 1970-talet står sig än idag för den som vill förstå 

motivet och det är denna bok som ligger till grund för min övergripande kontextualisering.  

Till skillnad från de andra motiv jag använder som exempel i min framställning 

är det inte självklart att judesuggan kan grundas i kristna urkunder, skrifter eller andra 

berättelser på ett sätt som också skulle ha utgjort en begränsande kontext.94 Motivet var 

potentiellt fristående och kunde därför användas i antijudiska syften på ett mångskiftande sätt 

och på en helt annan nivå.95  

    Judesuggan var ett motiv som initialt förstods som allegoriskt bland annat utifrån 

de egenskaper som knöts till olika djur i källor som bestiarier. Grisen sågs som ett orent djur 

och symboliserade dödssynderna gula (frosseri) och luxuria (vällust). 96 En annan källa till 

motivet kan ha varit muntlig tradition. På den europeiska kontinenten förekom under 

medeltiden en berättelse baserad på en muslimsk legend som bland annat sökte förklara varför 

judar inte åt fläskkött. Berättelsen hade flera olika varianter men gemensamt för dem var att en 

grupp judar försökte sätta Jesu allvetande på prov och gömde en judisk mor med barn bakom 

en mur (eller tunna, svinstia, ugn eller liknande) och frågade Jesus vad som var gömt där. Han 

svarade ”en mor och hennes barn” varpå judarna falskeligen sade till honom att han hade fel. 

Jesus skall då ha svarat ”Låt dem så vara en sugga med griskultingar” varpå de förvandlades 

till detta.97 

Även om motivets ursprung inte går att fastställa entydigt säger Shachar att 

judesuggan från början inte var en bild som var menad att vara polemisk. De första 

framställningarna i kyrkorummen (1200-talet) handlar om ett större sammanhang – en 

allegorisk illustration av dygder och synder. Senare utveckling innebar att motivet skiljdes från 

sitt allegoriska sammanhang och det är här, säger Shachar, som motivet börjar användas på ett 

kränkande sätt med udden riktad mot judar som judar och inte som del av en allegori.98  

 
93 Shachar, Isaiah: The Judensau: A Medieval Anti-Jewish Motif And Its History, London, 1974 
94 Ibid. s. 11 f. 
95 Ibid. s. 1 
96 Ibid. s. 5 
97 Ibid. s. 13 
98 Ibid. s. 65 
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Shachar placerar vändpunkten till Magdeburg och den judesugga som 

framställdes där i samband med en lokal fördrivning av stadens judar på 1260-talet.99 Här 

genomgick motivet en transformation. Det allegoriska motivet med judar som symbol för 

syndare kvarstod men något ytterligare skedde också. Dels tillkom gestalter i den alltmer 

vulgariserade bilden så att suggan diades av en hel grupp. Dessutom tillkom fler symboler – 

som Torah-rullar – i bilden som nu övergick till att bli en symbol för judar och judendom.100  

Judesuggan i Uppsala domkyrka är direkt influerad av judesuggan i 

Magdeburg.101 Här finns en grupp om flera judar representerade i bilden tillsammans med 

symboler för judendom. Motivet är också vulgariserat. Shachar visar också hur den tolkning 

som den svenske konsthistorikern Folke Nordström gjorde där judesuggan i Uppsala ses som 

en symbol för superbia (högmod) inte kan beläggas.102  

Den generella vulgariseringen av motivet gjorde det populärt också utanför 

kyrkobyggnaderna och tilltog under reformatorisk tid.103 I Wittenberg placerades judesuggan 

utanför kyrkan. Shachar argumenterar för att denna placering, tillsammans med motivets 

utvecklade obscenitet frikopplar den helt från det allegoriska temat och gör judarna som judar 

till måltavla.104 

Martin Luther gjorde sin egen tolkning av judesuggan i Wittenberg när han i den 

polemiska skriften Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi från 1543 anknöt till 

motivet.105 Luthers tidigare, och mer allmänt kända, antijudiska skrift Von dem Juden und ihren 

Lügen anknöt även den till motivet med suggan, men han utvecklar det vidare i den senare där 

han bland annat säger att judarna, förledda av djävulen, söker sin visdom i Talmud och att 

Talmud är suggan. 106 

Denna bild av Talmud som suggan kom att tas på allvar av både protestanter och 

av några katolska teologer och gjorde judesuggan till en dominerande symbol och en Kampfbild 

som användes under lång tid i Tyskland. 107 

Judesuggan kom under senare århundranden att användas mindre ofta i bildkonsten men levde 

kvar i den tyska folkloren genom sånger, barnramsor och skällsord för att sedan åter användas 

 
99 Shachar, Isaiah: The Judensau: A Medieval Anti-Jewish Motif And Its History, London, 1974 s. 19 
100 Ibid. s. 21 
101 Ibid. s. 27-28 
102 Ibid. s. 28 
103 Ibid. s. 1-2 
104 Ibid. s 30-31 
105 Shachar, Isaiah: The Judensau: A Medieval Anti-Jewish Motif And Its History, London, 1974  s. 43 ff 
106 Ibid. s. 44-45 
107 Ibid. s. 45 
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av nazisterna, bland annat som benämning på ”ariska” kvinnor som hade relationer med 

judar.108 

Det går att koppla ihop judesuggan med både det ersättningsteologiska motivet 

och med motsatsförhållandet i Jesper Svartviks typologi för kristen antijudisk diskurs. Utifrån 

motivets mångtydighet och användningens föränderlighet över tid vill jag föreslå att motivet 

kontextualiseras utifrån typologin som helhet och begreppet föraktets teologi. Föraktets teologi 

och sprängkraften i ett motiv som på ett så unikt sätt utvecklas till och används som en 

fiendebild utgör båda en viktig kontext utifrån vilken teologisk reflektion kring judesuggan är 

nödvändig.  

4.2 Ecclesia och Synagoga 

Det är ingen tillfällighet att Eccleisa och Synagoga avbildas som två kvinnor. Detta motiv går 

tillbaka på äldre tradition utifrån åtminstone två källor. Dels är kvinnan som personifikation av 

abstrakta begrepp ett motiv med rötter i den antika kulturen där unga kvinnor fick representera 

dygder, personlighetsdrag och naturfenomen. Ett annat sätt att använda kvinnor som motiv 

under antiken var att låta dem representera landområden som erövrats av det Romerska riket.109  

Traditionen kan också spåras tillbaka till bibliska källor där kvinnor gestaltar både 

det folk som älskas av och som förkastas av Gud.110 Konsthistorikern Nina Rowe säger i sin 

kontextualisering av motivet i boken The Jew, The Cathedral and The Medieval City: Synagoga 

and Ecclesia in The Thirteenth Century att det är nödvändigt att förstå motivets bakgrund både 

utifrån dess ursprung som maktsymbol för ett imperium och utifrån de bibliska troper för både 

den förkastade och den älskade som stod klara för de första kristna.111 

Rowe förstår framväxten av motivet utifrån den kristna kyrkans behov av att 

förklara och avgränsa förhållandet mellan kristendom och judendom samt att legitimera detta 

förhållande.112 Konsthistorikern Kristin B. Aavitsland spårar också motivets framväxt och 

utveckling utifrån begrepp som avgränsning och legitimering. Hon tar fasta på kyrkans behov 

att legitimera både sin uppfattning om sig själv som förbundets legitima arvtagare och att 

 
108 Shachar, Isaiah: The Judensau: A Medieval Anti-Jewish Motif And Its History, London, 1974 s. 64 
109 Rowe, Nina: The Jew, The Cathedral and The Medieval City: Synagoga and Ecclesia in The Thirteenth Century, Cambridge, 
2011, s. 41-43 
110 Ibid. s. 40-41 
111 Rowe, Nina: The Jew, The Cathedral and The Medieval City: Synagoga and Ecclesia in The Thirteenth Century, Cambridge, 
2011, s. 40-41,  
112 Ibid. s. 40 
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kyrkan lagt beslag på de judiska skrifterna och inlemmat dem i sin egen religiösa tradition och 

tolkning.113 

En av de första kända avbildningarna av två kvinnor som symboliserar Synagoga respektive 

Ecclesia härrör från tidigt 400-tal och finns i Santa Sabina i Rom. Här symboliserar kvinnorna 

dock något annat – de omskurnas respektive de oomskurnas kyrka – och de är porträtterade som 

jämlikar.114 Historikern Leonard V. Rutgers talar om ett semantiskt skifte i den senantika 

teologiska litteraturen där synagogan gick från att vara en byggnad och en levande institution 

till att bli en abstraktion – kyrkans antites och en symbol för det onda.115 Detta skifte avspeglade 

sig också i ikonografin där Ecclesia och Synagoga började framställas som varandras motsatser 

i stället för jämlikar. Från det karolingiska riket på 800-talet spred sig motivet med den segrande 

Ecclesia och den besegrade Synagoga över Europa. 116  

Det finns också stora variationer i hur Synagoga framställs och det går också att 

skönja en förändring över tid. Från början avbildades Synagoga med viss värdighet men i 

analogi med den utveckling mot en fiendebild från 1100-talets slut och framåt som både Robert 

Chazan och Sara Lipton beskriver så förändrades även representationen av Synagoga i alltmer 

negativ riktning.117 

Konsthistorikern Johnny Roosval skrev om Synagoga-motivet redan 1906 i en 

artikel med rubriken Två antisemitiska monument i Uppsala domkyrka, där han också skriver 

om judesuggan.118 Roosval beskriver Synagoga-statyn utifrån ett konsthistoriskt perspektiv och 

redogör för motivets historia från 900-talet och framåt. Han gör dessutom delvis en teologisk 

kontextualisering där han pekar på motivets symboliska representation av den segrande kyrkan 

och den besegrade judendomen. Roosval visar också på en tolkning av bilden där Ecclesia 

representerar mässoffret och Synagoga det offer som Gud förkastat.119 Han återger en dikt om 

ett gräl mellan rivalerna Ecclesia och Synagoga och förklarar motivets europeiska popularitet 

utifrån den via motivets placering kring korsfästelsen.120 Dikten är, säger Roosval, 

antisemitisk.121 Han gör sedan en koppling mellan fördrivning och förföljelse av judar och 

 
113 Aavitsland, Kristin B.: “The Church and The Synagogue in Ecclasiastical Art: A Case from Medieval Norway” i 
Teologisk tidskrift, 04/2016, (Vol. 5)., s. 338 
114 Ibid. s. 325-327 
115 Rutgers, Leonard V.:  The Synagogue as Foe in Early Christian Literature, s. 464  
116 Aavitsland, Kristin B.: “The Church and The Synagogue in Ecclasiastical Art: A Case from Medieval Norway” i 
Teologisk tidskrift, 04/2016, (Vol. 5)., s. 327 
117 Se till exempel Lipton, Sara: Dark Mirror: The Medieval Origins of Anti-Jewish Iconography, New York 2014, s. 120-122 
118 Roosval, Johnny: ”Två antisemitiska monument i Uppsala domkyrka” i Kult och konst: tidskrift för hymnologi, 
kyrkomusik, kyrkligt bildande konst samt liturgiska frågor i allmänhet, Häfte 1-4, 1906, s. 174-183.  
119 Roosval, Johnny: ”Två antisemitiska monument i Uppsala domkyrka” i Kult och konst: tidskrift för hymnologi, 
kyrkomusik, kyrkligt bildande konst samt liturgiska frågor i allmänhet, Häfte 1-4, 1906, s.175-176 
120 Ibid. s. 177-178 
121 Ibid. s. 178  
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motivets förekomst och spridning.122 Roosvals artikel är intressant i sammanhanget inte minst 

eftersom den visar att det redan för drygt hundra år sedan var diskursivt möjligt att göra en 

teologisk kontextualisering av ikonografin. 

Ecclesia och Synagoga utgör den ikonografiska representationen par excellence 

av det ersättningsteologiska motivet i Jesper Svartviks typologi.  Litteraturen visar att 

motivationen bakom motivet låg i att skapa en stark visuell bild som kunde förklara förhållandet 

mellan kristendom och judendom. Denna bild skulle både kunna rättfärdiga kyrkan som den 

rättmätiga arvtagaren genom det nya förbundet från det gamla förbundets folk. Dessutom 

behövdes också en bild som kunde legitimera det kristna övertagandet av de judiska texterna. 

Bilden växte fram både ur en antik ikonografi som gestaltar det romerska imperiets makt över 

besegrade folk och ur en biblisk tradition där kvinnan kan symbolisera både det folk som är 

älskat av Gud och det folk Gud förkastar. 

Motivet är klart och tydligt: Ecclesia – kyrkan – står triumferande och segrande– 

ibland omgiven av apostlar och kyrkofäder som legitimerar henne. Synagoga har en bindel för 

ögonen – hon ser inte sanningen om Kristus på korset. Hennes huvud är böjt, hennes lans är 

bruten och hon är bortvänd eller på väg bort. Hon är besegrad. Tydligare än så kan det 

ersättningsteologiska motivet i den kristna antijudiska diskursen knappast uttryckas.  

 

4.3 Kainsgestalten 

Kain förekommer i ikonografin oftast tillsammans med sin bror Abel som han enligt 

bibelberättelsen om brodermordet slog ihjäl. Kontrasten mellan gestalterna är slående. Abel är 

blond och rosig, välfriserad och slätrakad. Hans anletsdrag är fina och sympatiska. Kain å andra 

sidan är krum, mörkhårig och har grå hud. Han har trekantig huvudbonad och i handen håller 

han den åsnekäke som i ikonografin utgjorde mordvapnet trots att någon åsnekäke inte 

omnämns i bibliska texter. Åsnekäken är ett exempel på hur berättelser från den hebreiska 

Bibelns texttradition användes i kristen (och muslimsk) ikonografi men hur bildtraditionen här 

transenderar texttraditionen och förser den med egna attribut vilket också transformerar den 

teologiska kontexten.123 Åsnekäken som mordvapen dyker upp i ikonografin i 1100-talets 

 
122 Roosval, Johnny: ”Två antisemitiska monument i Uppsala domkyrka” i Kult och konst: tidskrift för hymnologi, 
kyrkomusik, kyrkligt bildande konst samt liturgiska frågor i allmänhet, Häfte 1-4, 1906,  s. 178  
123 Gutmann, Joseph: “On Biblical Legends in Medieval Art” i Artibus et Historiae, Vol. 19, Nr. 38 (1998) s. 137-142 
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England och spreds bland annat till Skandinavien. 124 Kains ansiktet ä framställt i profil och 

hans min är grotesk och illvillig. Näsan är överdimensionerad och krokig. Kontrasteringen 

mellan Kains och Abels yttre – klädedräkt, fysionomier, hårfärg, anletsdrag och miner – är ett 

tydligt exempel på andrefiering där representationen av juden utgör en tydlig negativ bild av 

den Andre. Detta kan ses ur flera aspekter.  

Medeltidskonsthistorikern Debra Higgs Strickland beskriver i sin bok Saracens, 

Demons & Jews: Making Monsters in Medieval Art om hur bilder av kroppar skapar och 

förstärker idéer om de Andras moraliska karaktärer. Higgs Stricklands tes är att kristna 

medvetet framställde den Andre genom bland annat fysiologiska drag vilket skapade en 

förkastelsens ikonografi – an iconography of rejection.125 Hon tar sin utgångspunkt i att många 

pejorativa ikonografiska framställningar av icke-kristna Andra har det gemensamt att de 

presenterar de Andras kroppar som deformerade och med mörk hy. Higgs Strickland förklarar 

detta utifrån en vidare idéhistorisk kontext av föreställningar som kristna ärvt från den antika 

världen. Här fanns en hög värdering av skönhet och dessutom idétraditioner som den 

fysiognomiska teorin enligt vilken en individs karaktär kan bedömas semiotiskt utifrån 

kroppsliga tecken: hårväxt, kroppsbyggnad, röst, hy och proportionalitet.126 

Higgs Strickland för inget resonemang kring spänningar i det omgivande 

samhället från 1100-talet och framåt som något som skulle ha kunnat driva framväxandet av en 

allt mer negativ fiendeikonografi men hon resonerar kring just Kainsgestalten som sådan. Under 

medeltiden (och tidigare) fanns föreställningar om monster eller ”monstruösa raser” inom både 

kristen och judisk teologi.127 Kristen teologi uppehöll sig också kring frågan om huruvida 

monster var att betrakta som människor. 128 Det intressanta för vårt sammanhang är sambandet 

mellan Kainsgestalten och de monstruösa raserna.  

En vanligt förekommande kristen teologisk förklaring till att monstruösa raser 

existerade var att de var ättlingar till Kain och att deras avkommors deformerade kroppar var 

en konsekvens av de synder som de – i likhet med Kain som prototyp – vägrade att omvända 

sig ifrån.129 Kains fysionomi blev ett sätt att tydliggöra kopplingen mellan Kain och synden. 

Kain tolkades också under medeltiden som ”Ur-juden” och brodermordet som att mord var en 

 
124 Mellinkoff, Ruth: The Horned Moses in Medieval Art and Thought, Berkely 1970, s. 20 
125 Higgs Strickland, Debra: Saracens, Demons & Jews: Making Monsters in Medieval Art, Princeton N.J. 2003, s. 20 
126 Ibid. s. 37 ff.  
127 Ibid. s. 48-49 
128 Ibid. s. 50-51 
129 Higgs Strickland, Debra: Saracens, Demons & Jews: Making Monsters in Medieval Art, Princeton N.J. 2003, s. 49-50 
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företeelse som kom in i världen med judarna. Det förebådar också Kains ättlingars deicid varför 

Kainsbilder i flera medeltida framställningar finns placerade i närheten av korsfästelsescener.130 

Higgs Strickland visar också på hur förställningen om Kains ättlingar sträcktes ut till att omfatta 

inte bara judar och ”monstruösa raser” utan också till att omfatta saracener och etiopier – också 

dessa sågs som Kains förbannade söner. Kainsframställningen utgår från judarna som de 

kristnas primära Andre men det stannar inte där utan utvidgas till flera Andra.131  

Åter till kontrasten mellan Kain och Abel. Kain bär i samtliga framställningar en 

trekantig hatt vilken är en variant av den judehatt som bland annat Sara Lipton analyserat. 

Konsthistorikern Ruth Mellinkoff påpekar sambandet mellan denna ikonografiska detalj och att 

Abel i den medeltida tankevärlden sågs som en prototyp för den kommande Messias medan 

Kains judiskhet markeras genom hatten då han förebådar det deicid som judarna anklagas för.132 

Litteraturen innehåller också exempel på att Kain och Abel också ses som en prototyp för eller 

allegori över det gamla och det nya förbundet och motivet placerades ofta i närheten av Ecclesia 

och Synagoga i kyrkorummet.133 

Om vi ser på Kainsgestalten och Kain och Abel-motiven genom Jesper Svartviks 

lins är det inte svårt att relatera gestalten och motivet till samtliga tre beståndsdelar i typologin 

över kristen antijudisk diskurs. Kain är i högsta grad den Andre. Som framställd som syndaren 

som vägrar att erkänna sin synd och omvända sig är han ett uttryck för motsatsförhållandet 

mellan judendom och kristendom. Han är en så stark bild för detta att den kan utsträckas till 

andra icke kristna Andra. Detta motsatsförhållande uttrycks i ikonografin genom hans 

fysionomi.  

Det ersättningsteologiska motivet är också närvarande. Kain och Abel är i tankevärlden en 

prototyp för det gamla och det nya förbundet. Abel förebådar den kommande Messias och Kain 

döms till att vandra runt som fredlös. Motivet placeras inte sällan också i närheten av Ecclesia 

och Syngagoga i den medeltida kyrkokonsten och Kains judiskhet markeras genom hans 

huvudbonad.  

Även deicidmotivet är en del av framställningen. Kain håller mordvapnet i handen. Han 

framställs som grimaserande och grotesk på det sätt judar i passionsscener ofta framställs. Hans 

brodermord förebådar Kristusmordet i den medeltida tankevärlden.  

 
130 Higgs Strickland, Debra: Saracens, Demons & Jews: Making Monsters in Medieval Art, Princeton N.J. 2003, s. 114-115 
131 Ibid. s. 231 f. 
132 Mellinkoff, Ruth: The Horned Moses in Medieval Art and Thought, Berkely 1970, s. 129 
133 Se till exempel historikern Leonard V. Rutgers artikel ”The Synagogue as Foe in Early Christian Literature” i 
Weiss, Zeev (red.): “Follow the Wise”: Studies in Jewish History and Culture in Honor of Lee I. Levine, Winona Lake, Ind. 
2010, s. 460  
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4.4 Jungfru Marie begravning  

Detta motiv är inte hämtat från bibliska berättelser utan från en mycket gammal folklig legend 

som jag återger här eftersom den inte längre är allmänt känd. 

Legender om händelserna kring Jungfru Marias död är mycket gamla. De äldsta är daterade till 

400-talet v.t. men har troligen traderats tidigare än så. Det finns ett sextiotal olika versioner av 

berättelsen men endast en av versionerna innehåller ett antijudiskt element.134 Enligt denna 

version, som utspelade sig under begravningsprocessionen från Sions berg till Getsemane, 

väckte apostlarnas sång från begravningsföljet de judiska ledarnas uppmärksamhet. De senares 

plan var att stjäla Marias kropp för att bränna den. När de närmade sig kistan med detta uppsåt 

blev alla utom en – Zephaniah (som går under olika namn i olika versioner av berättelsen) – 

blinda. Zephaniah lyckades ta tag i kistan men i samma ögonblick högg en ängel av hans händer. 

De avhuggna händerna fastnade på kistan. Apostlarna sade till honom att hans enda chans var 

att vända sig till Jungfru Maria i bön. Zephania omvände sig enligt berättelsen till kristendomen 

och lät döpa sig, blev helad och löste de andra judarna från deras blindhet. I en del versioner 

blev händerna inte avhuggna utan förtorkade och fastnade på kistan.  

Berättelsen var känd i hela den kristna världen och levde vidare i århundraden 

genom predikningar vid Marie Himmelsfärdsfesten och genom vallfarter till Jerusalem där 

platsen förevisades pilgrimer. Dessutom levde den vidare genom den medeltida 

kyrkokonsten.135  

Berättelser om Maria finns inte bara i den kristna traditionen och har därför ibland 

beskrivits som en brobyggande gestalt men, som bland annat religionshistorikern Stephen J. 

Shoemaker påpekar, har Maria också använts för att definiera och upprätthålla gränser mellan 

religioner och traditioner. När det gäller relationen mellan judar och kristna har Maria och 

kulten kring henne bidragit till inte bara gränsdragning utan också till konflikt och exkludering 

av judar.136  

Shoemaker visar hur myten om judarna som försökte lägga beslag på Marias döda 

kropp och bränna den uppstod i en senantik historisk kontext präglad av konflikt och polemik 

mellan judar och kristna i skuggan av ett framväxande kristet imperium.137 Historikern Ora 

Limor visar hur denna typ av polemiska berättelser också uppstod delvis som respons till 

 
134 För detta och det följande, se Limor, Ora “Story, Controversy and Testimony” i Historein 6 (2007) s. 59 ff.  
135 Ibid. s. 60-61 
136 Shoemaker, Stephen J.: ”Let Us Go and Burn Her Body: The Image of the Jews in Early Dormition Traditions” i 
Church History, Vol. 68, Nr. 4 (1999), s. 775-776 
137 Shoemaker, Stephen J.: ”Let Us Go and Burn Her Body: The Image of the Jews in Early Dormition Traditions” i 
Church History, Vol. 68, Nr. 4 (1999),  s. 881 ff.  
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judiska polemiska berättelser som inkluderar Mariagestalen, till exempel i Toledot Jeshu. 

Kristna använde sig av judisk polemik för att stärka sin egen trosuppfattning genom att skapa 

vittnesberättelser där judar tjänar som vittnen om Marias helighet.138 Berättelsens funktion kan 

också läsas som att den visar på judarna som ”de Andra”. Judarna hatade, enligt berättelsen, 

Jungfru Maria samtidigt som de fruktade kraften i hennes reliker. Judisk polemik mot och 

vägran att omfamna olika uttryck för kristen fromhet som reliker och helgongravar blev 

dessutom sedda som uttryck för antagonism mot själva imperiet i sig. Jungfru Maria var sedd 

som en stark symbol för och beskyddare av imperiet. Angreppet sågs dessutom som ett angrepp 

på Kristi kropp – kyrkan. Det är utifrån den dubbla (världsliga och andliga) kontexten vi kan 

förstå kraften i begravningsmyten där judarna sägs vilja bränna Marias kropp. 139  

Det paradoxala är detta att judarna enligt berättelsen identifierar att det är något 

särskilt med Maria och att hennes reliker besitter krafter som skrämmer dem.  De både ser men 

samtidigt ser de inte vilket för tankarna till det ikonografiska resonemang som Sara Lipton för 

kring judar som ser den materiella men inte den andliga verkligheten. Berättelsen innefattar 

också den ett element av blindhet vilket är det straff de angripande judarna drabbas av.  

Blindheten som drabbar judarna är, säger Ora Limor, teologisk till sin natur och 

blir en del av det som karaktäriserar juden som den Andre som inte omfamnar kristendomen 

som sanningen. Härigenom utgör blindheten både brottet och straffet och endast genom andlig 

omvändelse till kristendomen kan berättelsens judar återfå sin kroppsliga syn.140  

Det kroppsliga är en viktig aspekt även på ett annat sätt. Maria delar sin sons obefläckade natur 

och hennes himmelsfärd innebär inte bara att hennes kropp triumferar över döden utan också 

en triumf över det judiska som uttryck för en kroppslig, materiell och bokstavlig syn på 

världen.141 Detta är ett resonemang som, vilket vi tidigare har sett, också Sara Lipton för i sin 

analys av medeltida kristen ikonografi där ”den judiska blicken” bara har förmåga att se den 

materiella världen och den bokstavliga tolkningen av skrifterna men är blind för andlig 

verklighet och tolkning och därför inte ser sanningen i kristendomen.  

Konsthistorikern Carlee A. Bradbury utvecklar temat ytterligare utifrån en 

ikonografisk analys då hon visar hur det antijudiska temat i berättelsen paras med ytterligare en 

dimension som uttrycks i bildkonsten från sent 1100-tal och framåt – skapandet av en 

 
138 Limor, Ora: “Story, Controversy and Testimony” i Historein 6 (2007) s.57-59 
139 Shoemaker, Stephen J.: ”Let Us Go and Burn Her Body: The Image of the Jews in Early Dormition Traditions” i 
Church History, Vol. 68, Nr. 4 (1999), s.881 ff. 
140 Limor, Ora: “Story, Controversy and Testimony” i Historein 6 (2007) s. 60-61 
141 Ibid. s. 60 
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fiendebild.142 Bradbury tar illustrationer och texter ur The Book of Hours till sin hjälp när hon 

analyserar den ikonografiska skildringen av begravningsmotivet hos glasmålningar i katedralen 

Minster i York. Hon menar att det är intensiteten i demoniseringen av juden som rör vid kistan 

och får sina händer förtorkade som är intressant och uppseendeväckande. Detta, säger hon, rör 

sig om skapandet av en helt ny visuell fiendebild och hon placerar framväxten av den till tiden 

mellan massakern i York 1190 och fördrivningen av judarna från England 1290.  

Bradbury pekar dels på kontraster inom bilderna – apostlarna som långa, 

vördnadsbjudande figurer i kontrast mot korta, förvridna angripande judar med groteska 

anletsdrag. Dels menar hon att bilden kan förstås inom den större mariologiska 

passionsberättelsen där tre typer av visuella representationer av judar går att urskilja: den 

prästerliga, plågoanden och vittnet. Dessutom kopplas motivet ihop med bestiariernas 

djurmotiv genom scener där apor förekommer. Allt detta samverkar till skapandet av en 

dehumaniserad fiendebild. Den prästerliga juden är mänsklig och det (omvända och döpta) 

judiska vittnet återfår också mänskliga drag. Plågoanden är däremot den korta, förvridna juden 

som försöker få tag på kistan. Han har grå hudton, svart lockigt hår och gör groteska miner. 

Denne plågoande är samma dehumaniserade typ som plågade Jesus på väg till korsfästelsen.  

Bradburys analys och den tidsmässiga placeringen av den framväxande 

dehumaniserade fiendebilden korresponderar med den utveckling som både Sara Lipton och 

Robert Chazan har beskrivit. Från slutet av 1100-talet händer något i ikonografin och denna 

fiendebild korresponderar också med sammanbrottet i den grammatik som den orientaliska 

andrefiering som Baumann och Gingrich beskriver. Här upphör kopplingen mellan mötet med 

levande representanter av den Andre och dessutom den Andre som förutsättning för Självets 

existens. Här skapas en fiendebild inte som resultat av ett möte med en minoritet utan som en 

irrationell respons och som ett svar på förändringar och spänningar i samtiden – det som 

Langmuir definierar som antisemitismens medeltida yttringar.  

Teologiskt går det att utan svårighet koppla motivet till både motsatsförhållandet 

och deicidanklagelsen i Jesper Svartviks typologi. Här blir judarna klart och tydligt den Andre 

som inte ser och tar emot det kristna budskapet och straffas för både sin gärning och sin ovilja 

att omvända sig genom blindhet. Hela begravningsscenen med angripande fiendegestalter som 

framställs som plågoandar kan läsas som en parallell till Jesu passionshistoria.  

  

 
142 Bradbury, Carly A: “Dehumanizing the Jew at the Funeral of the Virgin Mary in the Thirteenth Century (c. 1170 – 
c. 1350)” i Rees Jones & Watson (red): Christians and Jews in Angevin England: The York Massacre of 1190 – Narratives and 
Contexts, Cambridge 2013, s. 250-260 
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Kapitel V: Motiven i materialet – en historiografisk läsning 

Jag kommer att i det följande redogöra hur texterna i mitt empiriska material beskriver de fyra 

olika motiven. Under materialinsamlandet gick jag igenom ett större antal kyrkobeskrivningar 

guideböcker, jubileumsskrifter och andra skrifter riktade till en intresserad allmänhet rörande 

kyrkobyggnader där medeltida antijudiska motiv finns. Jag fann att motiven inte beskrivs eller 

ens nämns i flertalet av skrifterna.143 Dessa har jag valt att exkludera i min studie och det går 

inte heller att dra några slutsatser om varför just dessa motiv inte beskrivs inom ramen för den 

här undersökningen. Även ett icke-resultat är ett resultat men jag kommer inte att försöka 

analysera frånvaron av motivbeskrivningar eller dra några slutsatser av det. Frånvaron är ändå 

intressant och den är också en viktig aspekt som förklarar varför mitt undersökningsmaterial 

kan framstå som ganska begränsat.  

5.1 Judesuggan 

5.1.1.Härkeberga kyrka 

Härkeberga är ett känt och populärt turistmål dit enskilda och busslaster från Sverige och andra 

länder kommer för att ta del av Albertus Pictors medeltida bilder på egen hand eller inom ramen 

för en guidad tur. Kyrkobeskrivningen Härkeberga kyrka: Trödgs härad, Uppland band IX:1 

publikationen gavs ut 1968.144 I denna kyrkobeskrivning finns ingen bildillustration rörande 

judesuggan. (För bild: se uppsatsens bildbilaga, Bild 1). Motivets placering anges till 

vapenhusets södra vägg med kommentaren ”19. Judesuggan. En symbol för girighetens 

dödssynd”.145 

Redan här indikeras att den allegoriska tolkningen av judesuggan som symbol för 

en dödssynd står i fokus. I ett påföljande kapitel med titeln Till frågan om 

 
143 Se till exempel: 
Brunström, Johannes: Täby kyrka, Kumla 1965 
Bäckström, Sven: Nordingrå kyrka och fiskekapell, [Nordingrå 1979] 
Harnesk, Helena & Harlin, Tord: Axel och mormor i Uppsala domkyrka, Kristianstad 2009 
Hjelmstedt, Sara: Underbara utflykter runt Uppsala, Stockholm, 2009 (särsk. kapitlet om Härkeberga kyrka, s. 118 ff där 
en fotoillustration på helsida, s. 19, utgörs av representationer av judar.) 
Kihlström, Bengt Ingmar: Odensala kyrka, Upplands kyrkor, 157 A, Uppsala 1996 
Nordberg, Arne: Altarskåpet i Nederluleå kyrka, Gammelstad, Gammelstad, 1963 
Sjöholm, Öyvind (red.): Uppsala domkyrka/Uppsala Cathedral: [bildskrift utgiven med anledning av Uppsala ärkesätes 
åttahundraårsjubileum sommaren 1964], Uppsala 1964 
Täby kyrka: en presentation i arton avsnitt, Borås, 1968 
144 Kilström, Bengt Ingmar: Härkeberga kyrka: Trödgs härad, Uppland band IX:1, Stockholm 1968  
145 Ibid. s. 49 
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Härkebergamålningarnas tolkning146 tas judesuggan återigen upp och sätts i samband med 

andra motiv som förklaras utifrån deras respektive allegoriska illustrationer av dödssynder: 

” I samband med scenen, som illustrerar Noas skam, har ovan framhållits, att den däri inplacerade 
räven med gås i munnen är en symbol för frosseriets eller omåttlighetens dödssynd. Det har 
också påpekats, att judesuggan i vapenhuset symboliserar girighetens dödssynd. På motsvarande 
sätt har många av de för den oinitierade åskådaren så obegripliga inslagen i måleriet just denna 
funktion att visa, hur laster av skilda slag ligger på lur för människan.”147 

Ytterligare en kyrkobeskrivning, Härkeberga kyrka, som utkommit i nio upplagor 

mellan 1956-1990, nämner judesuggan i en bisats i samband med beskrivningen av motivet 

SkoElla i vapenhuset: ”[…]där det också finns en framställning av judesuggan, en av medeltidens vanligaste 

antisemitiska bilder.”148 

Om Härkeberga kyrka har det givits ut en fotobok med fördjupande texter. Dess 

disposition utgår från kyrkans planlösning och kan därför användas som guidebok. Boken har 

parallelltext på tre språk: svenska, engelska och tyska och bär titeln Härkebergas rika skrud: 

möte med målaren Albertus Pictor/ The Pride of Härkeberga: Meet the Artist Albertus Pictor/ 

Härkebergas Bilderpracht: Begegnung mit dem Maler Albertus Pictor. 149 

Judesuggan finns med som fotoillustration men förklaras inte i någon av de längre 

introducerande brödtexterna. En enda mening sammanfattar motivet tillsammans med ett annat 

motiv i en bildtext i kapitlet om vapenhuset: 

 ”Judesuggan t v, en av medeltidens vanligaste antisemitiska bilder. Skoella t h., gumman som 

var värre än den onde.” 150 

 

5.1.2 Uppsala domkyrka 

Uppsala domkyrka är Sveriges rikshelgedom och ett populärt turistmål varför det rörande denna 

kyrkobyggnad finns regelrätta turistguider på flera språk istället för relativt enkla 

kyrkobeskrivningar. Judesuggan i Uppsala domkyrka (se Bildbilaga: bild 2) har väckt både 

nationell och internationell uppmärksamhet och debatt.  

 
146 Kilström, Bengt Ingmar: Härkeberga kyrka: Trödgs härad, Uppland band IX:1, Stockholm 1968 s. 50-55  
147 Ibid. s. 50 
148 Nisbeth, Åke: Härkeberga kyrka, 8 uppl. Uppsala 1984, s. 16 
149 Harlin, Tord & Norström, Bengt Z: Härkebergas rika skrud: möte med målaren Albertus Pictor/ The Pride of Härkeberga: 
Meet the Artist Albertus Pictor/ Härkebergas Bilderpracht: Begegnung mit dem Maler Albertus Pictor, Borås 2003 
150 Ibid. s. 36 
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I den engelskspråkiga guiden A Guide to Uppsala Cathedral som givits ut av 

Uppsala domkyrka finns Judesuggan med i kapitlet The Corbels (kragstenarna).151 Judesuggan 

presenteras kortfattat som ett motiv bland flera med bildillustration och under rubriken 

Judaism.152 

Beskrivningen ryms inom fyra meningar och lyder som följer: 

”The third corbel shows a group of Jewish men being suckled by a sow (3). This Judensau motif 
was an anti-Jewish symbol in medieval Europe. In Sweden, it is found in three churches. The 
aim has been to denigrate the Jewish religion and people, but the relief could also symbolise the 
‘old religion’, which medieval people believed that Christianity had overcome.”153 

I en flerspråkig guidebok från 2001 – Uppsala domkyrka/ Uppsala Cathedral/ Dom zu Uppsala 

– nämns inte judesuggan explicit. Samtliga kragstenar förs samman i ett kort kapitel och ges en 

allegorisk tolkning: 

”Många har velat tolka det som att konstverken hör ihop: tillsammans skildrar de livets väg och 
dödens väg, vägen till Gud och vägen från Gud. Varje motiv från livets väg motsvaras av ett 
motiv från dödens – tro och otro, ödmjukhet och högmod, hopp och förtvivlan, kärlek och hat.”154 

En svenskspråkig guide till Uppsala domkyrka gavs ut 2005: Nya guideboken till Uppsala 

domkyrka.155 Judesuggan finns med som ett av flera motiv på kragstenarna kort beskrivna med 

bildillustrationer i kapitlet Kragstenarna.156 Varje kragsten är beskriven tematiskt utifrån de 

dygder synder stenarna sägs illustrera tillsammans med det motiv som utgör dess motsats. 

Motivet med judesuggan som här sägs illustrera högmod beskrivs tillsammans med motivet 

som illustrerar ödmjukhet – Jungfru Marias död. Rubriken för de båda motiven är Ödmjukhet 

– högmod.157 

Judesuggan har här givits något mer utrymme än i den engelskspråkiga 

guideboken och beskrivs genom två korta stycken. Det första är en kortfattad beskrivning och 

tolkning av motivet: 

”Illustrationen av högmod (4) är en av de kragstensskulpturer som fått störst uppmärksamhet. 
De medeltida konstnärerna valde att skildra högmodet – att förkasta Guds son – med en så kallad 
judesugga, en antisemitisk bild som spreds i Europa, framförallt under digerdödens härjningar 
på 1300-talet. Männen i toppiga hattar försöker dia grissuggan. Översteprästen med karaktyriskt 

 
151 Franzon, Annika: A Guide to Uppsala Cathedral, Halmstad, 2016, s. 57-62 
152 Ibid. s. 58 
153 Franzon, Annika: A Guide to Uppsala Cathedral, Halmstad, 2016 s. 58 
154 Franzon, Annika: Uppsala domkyrka/ Uppsala Cathedral/ Dom zu Uppsala, Värnamo 2001, s. 24 
155 Franzon, Annika: Nya guideboken till Uppsala domkyrka, Halmstad, 2005 
156 Ibid. s. 53-58 
157 Ibid. s. 54-55 
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överdrivna ansiktsdrag offrar rituellt en naken man. Senare har bilden istället tolkats som kritik 
mot den kristna kyrkans prästerskap.”158 

Det andra stycket anknyter tydligt till den samtida debatten om motivet: 

”Diskussioner har förts om kragstenen med judesuggan ska bevaras eller tas bort. Stenen får 
dock förbli på sin plats och vara en påminnelse om och varning för såväl äldre tiders som dagens 
antisemitiska och rasistiska strömningar.”159 

Med stöd från bland annat Ärkebiskopen och Kungl. Patriotiska Sällskapet gavs det 2010 ut en 

bok som enbart ägnar sig åt kragstenarna i Uppsala domkyrka. Kragstenarnas hemlighet: 

medeltid i Uppsala domkyrka är skriven av docenten i Gamla Testamentets exegetik Sven 

Tengström tillsammans med kulturjournalisten Bengt Z Norström. Detta är ett omfattande och 

specialiserat verk även om målgruppen är en intresserad allmänhet. I denna bok görs en 

genomgång av var och en av kragstenarna som placeras i sin historiska, konsthistoriska och 

teologiska kontext. Så också Judesuggan.160 

Kapitlet om Judesuggan inleds med en beskrivning av motivet tillsammans med 

några möjliga tolkningar av ikonografin.161 Sedan sätts kragstenens motiv i sin historiska 

kontext med särskilt utrymme ägnat åt Judesuggan i Wittenberg och om hur Martin Luther 

använder sig av motivet i sina antijudiska skrifter.162 På detta följer ett resonemang kring 

debatten om kragstenen i Uppsala. Författaren pläderar för att stenen skall finnas kvar som en 

påminnelse för de kristna: 

”Den kristna kyrkan har anledning att minnas sitt förflutna. Det heter ju att den som glömmer 
sin historia är dömd att återuppleva den. Judesuggans budskap måste i så fall bli: Aldrig mera!”163 

Sedan följer en historisk kontextualisering, där de tidiga kristnas ursprung i, relation till och 

separation från judendomen samt hur kejsar Konstantins övergång till kristendomen på 300-

talet och hur kyrkan går från att vara förföljd till att vara i maktposition, utgör en fond för att 

förstå relationen mellan judar och kristna också i det medeltida Europa.164 Författarna tar upp 

både motsatsförhållandet och – explicit – deicidanklagelsen och ersättningsteologin och sätter 

in judesuggan i denna kontext: 

 
158 Franzon, Annika: Nya guideboken till Uppsala domkyrka, Halmstad, 2005 s. 54-55 
159 Ibid. s. 55 
160 Tengström, Sven & Norström, Bengt Z.: Kragstenarnas hemlighet: medeltid i Uppsala domkyrka, Klippan, 2010, s. 86-93 
161 Ibid. s. 87-90 
162 Ibid. s. 90-92 
163 Ibid. s. 92 
164 Ibid. s. 92-93 
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””Judarna” – ordet hade nu ett nytt innehåll med syftning på dem som inte var kristna – fick bära 
skulden för Kristi död. ”Kyrkan” och ”synagogan” ställdes antagonistiskt mot varandra, […] 
Man utvecklade en ”ersättningsteologi” som innebar att det ”gamla förbundet” mellan Israel och 
Jahve inte längre gällde. Synagogan hade ersatts av kyrkan.”165 

”I detta större sammanhang hör judesuggan hemma. Och resten av historien fram till vår egen 
tid är ju känd”166 

Framställningen avslutas med en reflektion kring hur antijudiska/antisemitiska tankemönster 

kan förändras och ger historisk och teologisk forskning en nyckelroll i en sådan process: 

”Inte minst är det en uppgift för historiker, religionsvetare och teologer att omvärdera historien 
om kristendomens ursprung och grundlägga en genuin respekt för judisk tro.”167 

5.1.3 Sammantagen bild av materialet  

Ett första konstaterande är att ingen teologisk kontextualisering utifrån uppsatsens 

utgångspunkt görs i materialet - med ett undantag: Kragstenarnas hemlighet. Ett par av 

guideböckerna gör en ansats att sätta in motivet i ett teologiskt sammanhang men utvecklar det 

inte.  

För att förstå helhetsbilden har jag läst materialet i sin helhet och kan konstatera att denna 

avsaknad av teologisk kontextualisering inte bara gäller judesuggan. Den gäller ikonografin 

som helhet. 

Två teman kan skönjas i de korta kommentarerna till judesuggan. Det ena är att 

bilden förklaras utifrån en allegorisk tolkning där den sägs illustrera en dödssynd – ibland 

högmodet och ibland girigheten. Det andra temat är att infoga en mening som närmast blivit en 

standardmening om att judesuggan var ett av medeltidens vanligaste antisemitiska motiv. Detta 

sker dock utan närmare förklaring eller vidare kontextualisering. 

I guideböckerna från 2000-talet sätts motivet in i en kontext av antisemitism, ett 

par kortfattade teologiska tolkningar och med debatten om judesuggan i Uppsala domkyrka. 

Jag tolkar detta som ett tecken på historiografisk förändring över tid där nya frågor bryter in 

och blir centrala och där man på några korta rader försöker förhålla sig till detta och i viss mån 

förklara.  

Den framställning som sticker ut i mitt material är Kragstenarnas hemlighet. 

Boken är av en annan karaktär än de andra. Detta är en omfångsrik och specialiserad 

 
165 Tengström, Sven & Norström, Bengt Z.: Kragstenarnas hemlighet: medeltid i Uppsala domkyrka, Klippan, 2010,  s. 93 
166 Ibid. s. 93 
167 Ibid. s. 93 
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framställning och inte en guidebok. Här föreligger en fyllig beskrivning, kontextualisering och 

problematisering av judesuggan i relation till kristen teologi. Det finns givetvis utrymme för att 

göra en sådan givet publikationens typ. Min slutsats är också att det finns en annan faktor som 

är avgörande i det här fallet. Kragstenarnas hemlighet är skriven av en forskare och teolog – 

Sven Tengström, docent i Gamla Testamentets exegetik tillsammans med en kulturjournalist. 

Det Kragstenarnas hemlighet visar är att teologiska perspektiv och journalistiskt 

hantverk i samarbete lämpar sig väl för att kontextualisera denna typ av komplext material för 

en intresserad allmänhet också utanför akademin. Detta exempel utgör ett gott exempel på 

akademins ”tredje uppgift” – att tillgängliggöra kunskap och därigenom bidra till upplysning 

och folkbildning.  

Jag tolkar materialet i ljuset av den kulturarvsprocess och den musealisering av 

kyrkorummet som kyrkan gått igenom under det långa 1900-talet. Skrifterna har samtliga en 

kyrklig utgivare eller finansiär. Ändå kontextualiserar man inte teologiskt. Den dubbelhet som 

kulturarvsprocessen har resulterat i där kyrkorummet och dess inventarier ses både som ett 

sakralt rum och som ett sekulärt kulturarv tillsammans med den tudelning av uppgiften som 

därpå följer bedömer jag är grunden till detta. Kyrkan har i sin historieförmedling sett det som 

sin uppgift att förvalta det senare – kyrkan som sekulärt kulturarv. Till det kopplas ett 

antikvariskt perspektiv och en rågång mellan teologi och konstvetenskap. Det har helt enkelt 

inte setts som en primär uppgift att kontextualisera teologiskt inom ramen för 

kyrkobeskrivningar och guideböcker.  

 

5.2 Ecclesia och Synagoga 

5.2.1 Spånga kyrka 

Ecclesia och Synagoga (se Bildbilaga, bild 3) ges ganska stort utrymme i kyrkobeskrivningen 

Spånga kyrka: beskrivning utgiven i samband med restaureringen 1953-1955.168 En något 

otydlig bildillustration där motivet är fotograferat på håll tillsammans med korsfästelsescenen 

och med bildtexten Kristi försoningsdöd, bevittnad av Ecclesia och Synagoga föregår texten på 

 
168 Lundberg, Erik: Spånga kyrka: beskrivning utgiven i samband med restaureringen 1953 - 1955, [Ny uppl.], Bromma 1971, 
s. 22-25 
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en egen sida.169 Motivet förklaras sedan tillsammans med korsfästelsescenen.170  

Korsfästelsescenen som en triumfframställning: 

”Korsfästelseframställningen – en av de märkligaste i vårt land – är gestaltad som en triumf för 
den kristna Kyrkan (Ecclesia) över Judendomen (Synagoga), sådan den sedan 8 - 900-talen 
utformats i den katolska propagandan både i skrift, bild och det kyrkliga dramat.”171 

Sedan följer en utförlig beskrivning av Ecclesia-gestalten och de gestalter – kyrkofäder och 

evangelister – som omger henne. Beskrivningen avslutas med konstaterandet 

”Kyrkofäderna och evangelisterna är tydligen Ecclesias bästa vänner!”172 

 

På detta följer en lika utförlig beskrivning av Syngagoga och de gestalter som omger henne. 

Den inleds på detta sätt: 

”[…]sitter en kvinna på en fallfärdig hästkrake. Det är den besegrade Judendomen.”173 

 

Något längre fram kommer ett intressant avslutande stycke som jag valt att ta med i sin helhet: 

”Korsfästelsescenen utgör en symbol för nattvardens sakrament. Att judarna utrustats med stavar 
påminner oss om att de vid ätandet av påskalammet, nattvardens förebild, enligt Herrens bud i 
Mose 2 bok, 12:11. skulle vara omgjordade i sina länder, ha skor på fötterna och stavar i händerna 
– allt som erinran om det hastiga uttåget från Egypti land. Måltiden borde firas ”släkte efter 
släkte” och så sker än idag, på vissa håll alltjämt med stav i hand, enligt vad överrabbinen, dr 
Wilhelm meddelat mig.”174,175 

Författaren ger Ecclesia- och Synagogamotivet en ganska omfattande beskrivning med ett 

färgstarkt språk och en underliggande ton som jag uppfattar som polemisk gentemot den 

teologiska ersättningsmotivskontext som han implicit sätter i samband med motivet. I 

polemiken ligger också uttrycket ”den katolska propagandan” vilket kan uppfattas som ett sätt 

att förlägga den antijudiska diskurs han implict beskriver som något primärt katolskt.176  

 
169 Lundberg, Erik: Spånga kyrka: beskrivning utgiven i samband med restaureringen 1953 - 1955, [Ny uppl.], Bromma 1971 s. 
22 
170 Ibid. s.  23-25 
171 Ibid.  s. 23 
172 Ibid. s. 23 
173 Ibid. s. 23 
174 Ibid. s. 25  
175 Dr. Kurt Wilhelm (1900-1965) var en tyskfödd rabbin och forskare i religionshistoria med inriktning mot Judiska 
studier och var överrabbin i Judiska församlingen i Stockholm åren 1948-1965 
176 Denna protestantiska polemik gentemot det katolska och valet av ordet ”propaganda” kan också ses som en slags 
andrefiering och en negativ stereotyp. Den antikatolska diskursen är inte föremål för denna uppsats så jag nämner 
detta i en not.  
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Intressant är också att författaren kontaktat överrabbin Wilhelm i sin egen research inför 

skrivandet av framställningen vilket tyder på ett genuint intresse för judendomen. Här sker alltså 

en partiell teologisk kontextualisering men på ett sätt som dels inte kopplar den också till den 

protestantiska kyrkan och som dels troligen är svåruttydd för många av kyrkobesökarna. 

I Spånga kyrka har man under 2000-talet arbetat vidare med motivet och dess 

kontextualisering utifrån en medvetenhet om att kyrkan också är ett besöksmål. Ingen ny 

kyrkobeskrivning i tryck har getts ut men Spånga-Kista församling har arbetat med webben 

som kanal för en fördjupad historieförmedling kring kyrkobyggnaderna. Detta har gjorts via ett 

av Spånga församling finansierat projekt som resulterat i en webbplats. Denna webbplats ligger 

utanför Svenska kyrkans webbportal och som getts namnet Länkar till historien i Spånga 

kyrka.177  

Webbplatsen har en tematisk söksida där det finns en länk till en text om Ecclesia 

och Syngagoga. Länken bär namnet Ecclesia och Synagoga: propaganda på medeltidsvis.178 

Beskrivningen inleds med ett kort stycke som ger både en historisk 

kontextualisering (förföljelse av judar) och en kortfattad teologisk kontextualisering som 

uttrycker den ersättningsteologiska aspekten av den kristna antijudiska diskursen. Författaren 

markerar i detta sammanhang också att kyrkan idag tar avstånd från ersättningsteologin: 

”Bibeltexterna som handlar om händelserna vid Golgota är naturligtvis den främsta 
utgångspunkten för bilder av Jesus på korset. Men när just den här bilden målades på 1400-talet 
så var tanken också att den hänger ihop med de bilder som finns runtomkring, på höger respektive 
vänster sida om korset. Och om man ser bilderna på det sättet, som en helhet, så ska alltsammans 
föreställa en symbol för att den kristna kyrkan segrat över judendomen. Det handlar alltså om en 
motsättning mellan de båda religionerna som vi i vår tid tar avstånd från, kanske också helst 
blundar för att den funnits, och funnits så långt tillbaka i tiden. Men det är i skenet av 
judeförföljelserna under 1100- till 1400-talen (som inleddes med det första korståget 1096) som 
den här typen av bilder ska förstås, och som propaganda för kyrkan.”179 

Motivet med soldaterna med lansar och klubbor som omger Synagoga förklaras grundligt och 

med två olika tolkningar. Den ena tolkningen utgår från att klubborna skall föreställa benknotor 

och att en sådan tolkning innebär att motivet hånar judar och framställer dem som fiender. Den 

andra tolkningen anknyter till det författarna till den tryckta kyrkobeskrivningen skriver efter 

samtal med rabbin Kurt Wilhelm och där lansarna ges en förklaring utifrån judisk tradition 

kring den sedermåltid som äts vid Pesach. Webbplatsens skribent konkluderar som avslutning:  

 
177 http://spanga-kista.se/hemsida.htm Läsdatum: 2019-12-16  
178 http://spanga-kista.se/navigeringstexter/temauppsatt.htm Läsdatum: 2019-12-16 
179 http://spanga-kista.se/kyrkohistoriskttexter/eccuppsatt.htm Läsdatum: 2019-12-16 
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”Även med den tolkningen blir bilden av de judiska krigarna till ett hån, eftersom de använder 
heliga symboler som mordredskap.”180 

5.2.2 Uppsala domkyrka 

I den engelskspråkiga guiden Uppsala Cathedral: A Guide by Bo S. Säfström från 1988 nämns 

Synagoga (se Bildbilaga, bild 4) med ett par korta meningar i samband med en genomgång av 

södra portens olika motiv och presenteras med en fotoillustration: 

”Since the 12th Century the Jewish synagogue is rendered in sacred art in the shape of a woman. 
This sculpture was not intended to stand out of doors. We can infer this from the way the material 
was treated. It was probably originally intended for the screen in the chancel mentioned above. 
The sculpture is from the 13th century.”181 

 

Ytterligare en engelskspråkig guidebok, A Guide to Uppsala Cathedral, från 2016 nämner 

Synagoga i en mening i samband med södra portens beskrivning:  

”The four smaller statues in the turrents represent, from left to right, a woman symbolising the 
Jewish synagogue; Bishop Henry, patron saint of Finland; Mary Magdalene, with her jar of 
ointment; and S:t Erik.”182 

På samma sätt ser det ut i den svenskspråkiga Nya guideboken om Uppsala domkyrka från 2005. 

Synagoga nämns i en mening i samband med beskrivning av exteriören vid södra porten: 

”De tre första är från 1200-talet, från vänster en kvinna som symboliserar den judiska synagogan, 
Finlands nationalhelgon, biskop Henrik och Maria Magdalena med sitt oljekrus.”183 

5.2.3 Sammantagen bild av materialet 

Jag finner skillnaderna mellan beskrivningarna intressanta. Guideböckerna i Uppsala domkyrka 

gör ingen teologisk kontextualisering av Synagoga-statyn vid domkyrkans södra port. Görs det 

en kontextualisering är den kortfattad och närmast av konsthistorisk karaktär. Dels kan detta 

vara ett resultat att rent redaktionella överväganden i en guidebok som på ett begränsat antal 

sidor skall täcka in mycket. Jag ser det också, precis som i exemplet med judesuggan, som en 

konsekvens av kulturarvsprocess och musealisering. En teologisk kontextualisering av motivet 

har inte setts som en primär uppgift. Detta är historieförmedling rörande ett sekulärt kulturarv 

i kyrklig kontext.  

 
180 http://spanga-kista.se/kyrkohistoriskttexter/eccuppsatt.htm Läsdatum: 2019-12-16 
181 Säfström, Bo S.: Uppsala Cathedral: A Guide by Bo S. Säfström, Uppsala 1988, s. 82 
182 Franzon, Annika: A Guide to Uppsala Cathedral, Halmstad, 2016, s. 132 
183 Franzon, Annika: Nya guideboken om Uppsala domkyrka, Halmstad, 2005, s. 127 
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Går vi sedan till Spånga kyrka ser vi något helt annat. Kyrkobeskrivningen från 1950-talet 

ägnar stort utrymme åt motivet. Här sker delvis en teologisk kontextualisering och författaren 

är implicit polemisk i sin ton. Vissa saker i texten tyder också på ett personligt intresse för 

frågor kring judendom och kristendom. Inom ramen för denna uppsats har det inte varit görligt 

att undersöka den redaktionella process som låg bakom utgivningen av kyrkobeskrivningar. 

Min hypotes är att en teologisk kontextualisering av motiv inte sågs som en primär uppgift för 

kyrklig historieförmedling vid den här tiden. Samtidigt tyder detta exempel på att det kan ha 

funnits frihet för respektive författare av kyrkobeskrivningar att utforma framställningen, 

prioritera i materialet och skriva fram kontextualiseringar.  

Spånga utgör också ett exempel på hur nya frågor bryter in i vår närliggande samtid. I arbetet 

med historieförmedlingen under 2000-talet har man lyft in både det teologiska perspektivet 

kring Synagoga och Ecclesia och knyter det till en medvetenhet om förföljelser mot judar. 

Webben är det medium man använder för denna fördjupande text som förmedlar ett komplext 

kulturarv till en intresserad allmänhet.  

 

5.3 Kainsgestalten 

5.3.1 Vänge kyrka (Uppland) 

En Kainsgestalt finns i svicklarna i det mellersta valvet i Vänge kyrka i Uppland (Se Bildbilaga, 

bild 5). Motivet är Kains respektive Abels offer och de båda gestalterna är placerade på varsin 

sida av valvet över mittgången: Abel till vänster och Kain till höger. Kyrkobeskrivningen Vänge 

kyrka, som skrevs 1946 men kommit ut i tre upplagor varav den senaste är från 1983, är dock 

mycket kortfattad rörande motivet: 

”I svicklarna Kains och Abels offer. Lägg märke till Abels snälla gossansikte och Kains 
stråtrövarfysionomi.”184 

5.3.2 Spånga kyrka 

I kyrkobeskrivningen från Spånga kyrka (ingen bild tillgänglig i Bildbilaga) omnämns motivet 

direkt efter en längre text om kyrkans korsfästelseframställning tillsammans med Ecclesia och 

Synagoga-motivet där den senares närvaro i ikonografin gör den förra till ”…en triumf för den 

 
184 Norberg, Rune: Vänge kyrka, 3:e genomsedda uppl., Uppsala 1983, s. 10 (Fotoillustration s. 11) 
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kristna Kyrkan (Ecclesia) över Judendomen (Synagoga), sådan den sedan 8-900-talen utformats i den katolska 

propagandan…” 185 

 

Om Kainsgestalten sägs följande: 

”Som ännu en sinnebild för motsättningen mellan kristendom och judendom ser man i valvfältet h en framställning 

av Kain och Abel bärande sina offer fram till altaret (endast benen av männen synliga liksom Guds ansikte). Kain 

är judendomen, vars offer avvisades, medan Abels accepterade lamm symboliserar nattvarden.” 186 

5.2.3 Sammantagen bild av materialet 

Det kortfattade omnämnandet i kyrkobeskrivningen från Vänge tyder på att författaren utgår 

från att läsaren/besökaren har kännedom om berättelsen om Kain och Abel. I övrigt 

kontextualiseras bilden inte alls. Författaren lyfter fram kontrasten mellan de båda gestalterna. 

Den antijudiska representationen görs till en ”stråtrövarfysionomi” vilket dekontextualiserar 

den historiskt och teologiskt och frikopplar den från att utgöra en representation av en jude. 

Någon teologisk reflektion över eller kontextualisering av motivet görs inte.  

I kyrkobeskrivningen från Spånga sker en implicit teologisk kontextualisering 

som i och för sig är kortfattad men läst i sitt större sammanhang kan hjälpa åtminstone den 

insatta läsaren att sätta framställningen i en större kontext. Det som saknas är en 

problematiserande teologisk kontextualisering.  

Jag läser detta som varandes helt i linje med tidigare resultat: teologisk kontextualisering har 

inte setts som en primär uppgift rörande historieförmedlingen kring kyrkorummet men 

utrymme för en skribents intresse och frihet har funnits i den redaktionella processen.  

 

5.3 Jungfru Marie Begravning  

5.3.1 Vänge kyrka i Uppland 

I Vänge kyrka i Uppland finns motivet representerat. I första travén till vänster om altaret finns 

två motiv som hör samman. (Se Bildbilaga, bild 6). Till vänster finns en avbildning av Marias 

död där hon ligger i en säng omgiven av apostlarna och till höger motivet med 

begravningsföljet, kistan och representationer av flera judar som i den här avbildningen 

befinner sig under kistan. De är avbildade i profil och halvprofil med öppna munnar och slutna 

 
185 Lundberg, Erik: Spånga kyrka: beskrivning utgiven i samband med restaureringen 1953 - 1955, [Ny uppl.], Bromma 1971, 
s. 23 ff, Citatet hämtat från s. 23 
186 Ibid. s. 25 
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ögon. På kistan finns två par lösa händer i vantar som ser ut att sitta fast. Andra avbildningar 

av motivet låter kistmotivet ingå i en större svit med motiv från Marias död, begravning och 

himmelsfärd där ibland också Zephanias omvändelse och dop ingår.187 

I kyrkobeskrivningen över Vänge kyrka har texten rörande motivet varit 

oförändrad från den första upplagan från 1945 till den tredje genomsedda upplagan 1983.188 

Motivet beskrivs mycket kortfattat med formuleringar som för tankarna till återberättandet av 

en anekdot: 

”…t.h. Marie begravning, med en drastisk skildring av hur judarna, som sökte förgripa sig på kistan, fastnade med 

förtvinade händer vid den. Sedan de lovat omvända sig, löstes de av Petrus.”189 

 

5.3.2 Sammantagen bild av materialet 

Här omnämns motivet och kontextualiseras genom en underförstådd hänvisning till en äldre 

folklig legend eller berättelse. Berättelsen återges kortfattat och ofullständigt. Även om delar 

av legenden refereras kontextualiseras bilden inte historiskt och inte heller teologiskt. Vi får 

veta mycket lite om berättelsen som bilden illustrerar och texten placerar inte heller vare sig 

berättelsen i ett historiskt sammanhang eller analyserar den teologiskt. Inte heller senare 

upplagor utvidgar texten genom analys och kontext.  

Beskrivningen av Jungfru Marie begravning utgör ytterligare ett exempel i linje 

med min förståelse av materialet. Teologisk kontextualisering är inte en primär uppgift för 

historieförmedlingen i en kyrka som genomgår en kulturarvsprocess med åtföljande 

musealisering. Johnny Roosvals teologiska kontextualisering av antijudisk ikonografi i en 

vetenskaplig artikel från 1906 visar att en sådan ansats var diskursivt möjlig redan under tidigt 

1900-tal. 190  Detta var dock inget som fick ett brett genomslag i historieförmedlingen gentemot 

en intresserad allmänhet under 1900-talet. Under 2000-talet bryter andra perspektiv och 

frågeställningar igenom vilket det finns sporadiska exempel på i materialet.  

  

 
187 Bradbury, Carlee A.: ”Dehumanizing the Jew at the Funeral of the Virgin Mary in the Thirteenth Century (c. 1170 
– c. 1350)” i Rees Jones & Watson (red.): Christians and Jews in Angevin England: The York Massacre of 1190, 
Narratives and Context, Rochester 2013, s. 251-253 och 256 
188 Norberg, Rune: Vänge kyrka, Uppsala 1945, s. 9 samt Norberg, Rune; Sundman, Kurt & Kihlström, Bengt 
Ingmar: Vänge kyrka, 3:e genoms. uppl., Uppsala, 1983, s. 10. Båda upplagorna ingår i serien Upplands kyrkor. 
189 Norberg, Rune; Sundman, Kurt & Kihlström, Bengt Ingmar: Vänge kyrka, 3:e genoms. uppl., Uppsala, 1983, s. 10 
190 Se till exempel Johnny Roosvals teologiska kontextualisering av Synagogarepresentationen i Uppsala domkyrka 
från 1906 i Roosval, Johnny: ”Två antisemitiska monument i Uppsala domkyrka” i Kult och konst: tidskrift för hymnologi, 
kyrkomusik, kyrklig bildande konst samt liturgiska frågor i allmänhet, häfte 3 (1906), s. 174 ff. Tillgänglig online via 
http://runeberg.org/kult-konst/1906/0192.html  
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Kapitel VI: Sammanfattande diskussion 

Min uppsats tog sin utgångspunkt i en observation: antijudiska motiv i medeltida svensk 

kyrkokonst kontextualiserades sällan teologiskt i kyrkobeskrivningar och guideböcker riktade 

till en intresserad allmänhet. Utifrån en bakgrundsteckning har vi sett hur medeltida antijudisk 

ikonografi har uppstått och växt fram i Västeuropa i mötet med judiska invandrare till ett kristet 

majoritetssamhälle. Bilden av juden som den Andre i ikonografin växte fram och kan ses som 

ett uttryck för andrefiering. Genom att göra judarna till de Andra skapades och tydliggjordes 

identiteten av det kristna Självet inom ramen för en orientaliserande grammatik. Detta kan ses 

som de antijudiska bildernas funktion i det medeltida Europa. Spänningar inom 

majoritetssamhället från 1100-talet och framåt ledde till framväxten av en fiendebild. Denna 

fiendebild var inte en direkt följd av den kristna antijudiska diskursen men uppstod i 

växelverkan med den och manifesterades i den kyrkliga ikonografin.  

Vi har också sett hur den antijudiska ikonografin spreds till Sverige och övriga 

Norden där inga judiska bosättningar fanns. I linje med sentida forskning ser jag inte 

förekomsten av dessa bilder som en oreflekterad import, utan som något som har sin botten i 

mentala föreställningar hos befolkningen i det medeltida Norden. Dessa mentala föreställningar 

grundades i en kristen antijudisk diskurs. Även i områden där inga judiska bosättningar fanns 

är bildernas funktion kopplad till kristet identitetsskapande genom andrefiering som process.  

Genom att förklara de antijudiska motiven utifrån deras större historiska och 

teologiska sammanhang kan bilderna förstås som konkreta avspeglingar av abstrakta begrepp. 

Dessa abstrakta begrepp är beståndsdelar av diskursen om judar i en kristen begreppsvärld. På 

så sätt skapas det jag kallar för en teologisk kontextualisering av motiven. 

 Utifrån fyra olika exempel från ikonografin – judesuggan, Synagoga och 

Ecclesia, Kainsgestalen och Jungfru Marie begravning – visar jag hur dessa motiv utifrån sin 

historiska bakgrund också kan sättas i ett teologiskt sammanhang utifrån Jesper Svartviks 

typologi för kristen antijudisk diskurs. Denna tredelade typologi består av motsatsförhållandet, 

deicidanklagelsen och ersättningsteologin. Sammantaget ger de bilden av en föraktets teologi. 

Samtliga i undersökningen analyserade motiv kan kopplas till denna teologiska 

kontextualisering.  

Jag har genom exempel analyserade genom ett historiografiskt perspektiv också 

visat hur motiven har förklarats i den kyrkliga historieförmedlingen riktad till en intresserad 

allmänhet genom guideböcker, kyrkobeskrivningar och andra skrifter från efterkrigstiden och 

framåt. Resultatet av denna undersökning ger vid handen att motiven i de flesta fall inte har 

satts in i någon teologisk kontext under åren fram till millenieskiftet trots att en sådan 
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kontextualisering redan då var diskursivt möjlig. Det ges inte heller, med något undantag, någon 

egentlig historisk bakgrund till motiven på det sätt som görs i den här uppsatsen. Under senare 

år har något som skulle kunna ses som en ansats till en historisk och teologisk kontextualisering 

tillkommit. Några sporadiska exempel visar också på en mer explicit sådan ambition. Det kan 

vara ett tecken på att vi börjat ställa andra frågor till kulturarvet än tidigare. 

Under 1900-talet har Svenska kyrkan med dess kyrkobyggnader genomgått en 

kulturarvsprocess med en åtföljande musealisering av kyrkorummet som följd. Det finns en 

skillnad mellan historia och kulturarv. Historia kan vi, genom historieforskning, veta något om 

men kulturarv är något vi skapar för att till exempel bygga nationell identitet. Kyrkan har, 

utifrån sin roll som bärare och förvaltare av kulturarv, varit delaktig i en sådan process. 

Lowenthal visar hur vi idag tenderar att inte göra skillnad mellan historisk tid och nutid, 

modifierar och domesticerar historien bland annat genom att bortse eller utelämna sådant som 

idag ter sig problematiskt för oss. Utifrån min begränsade studie går det inte att belägga att 

frånvaron av teologisk kontextualisering i materialet skulle utgöra ett uttryck för en sådan 

domesticering. 

Jag uppfattar kulturarvsprocessen som en fruktbar fond utifrån vilken det 

empiriska materialet kan förstås. Kulturarvsprocessen leder till en musealisering av det kyrkliga 

kulturarvet. Processen, som den har tagit sig uttryck i Sverige, har lett till en dubbelhet i synen 

på kyrkliga byggnader och föremål. De har gått från att vara sakrala rum till något som också 

är och behandlas som delar av vårt sekulära kulturarv. Till följd av detta har det skett en 

tudelning av kyrkans uppgift och ansvar. Det är fortfarande en religiös institution men det är 

också en institution som fått en avgränsad sekulär uppgift som förvaltare av kulturarvet. När 

det gäller kyrklig historieförmedling kring kyrkorummet är min tolkning utifrån materialet 

därför att den teologiska kontextualiseringen inte har setts som en uppgift inom ramen för 

kyrklig historieförmedling i kyrkorummet. Detta skulle kunna ses som en konsekvens av den 

tudelning som skett mellan kyrkans uppgift som religiös institution och som förvaltare av 

kulturarv.  

Kulturarvsprocessen har för Svenska kyrkans del inneburit att kyrkan skilts från 

staten, men staten ger kyrkan bidrag för att förvalta kulturarvet. Det kyrkliga materiella 

kulturarvet tillhör enligt lagstiftaren alla – inte bara kyrkans medlemmar. Många människor i 

vårt moderna heterogena samhälle besöker idag kyrkorummet i olika syften och möts av 

bilderna. Det gör också de som i ikonografin framställs som de Andra – judar, muslimer, 

människor med afrikanskt ursprung med flera. Det kyrkliga kulturarvet tillhör också dem.  
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Något som har blivit tydligt när jag har arbetat med den här uppsatsen är att det 

inte går att dra en tydlig gräns mellan vad som är ikonografins historiska och teologiska kontext. 

Allt hänger samman, och detta är något som jag tror är en viktig insikt i arbetet med kyrklig 

historieförmedling. Det materiella kulturarvet i kyrkobyggnaderna kan inte endast ses utifrån 

konstvetenskapliga eller historiska aspekter. Reflektion och historieförmedling måste utgå från 

en helhetssyn där de teologiska aspekterna finns med. I materialet finns ett exempel från Spånga 

församling som har arbetat på det sättet och som har använt webben som kanal för en fördjupad 

historieförmedling. Detta kan vara en väg att gå.  

Den västerländska synen på historien har gått från att historien ses som ett 

annorlunda land till att det återigen inte görs skillnad mellan historisk tid och historiska 

skeenden och samtiden. Historien döms efter dagens måttstockar. Lowenthal visar på ett annat 

förhållningssätt: den kunskapsbaserade acceptansen av historien. Kunskapsbaserad acceptans 

när det gäller det förflutna innebär att skillnad görs mellan det förflutna och vår samtid. Då kan 

allt det som utgör det förflutna ses med öppna ögon också i relation till nationellt och kyrkligt 

identitetsbyggande. Detta gäller även det som utifrån samtidens moraliska måttstock uppfattas 

som klandervärt och problematiskt. Ett sådant förhållningssätt gömmer varken undan eller 

slätar över, utan försöker nå och förmedla förståelse utifrån den kunskap som kan inhämtas 

genom historisk forskning. Det är också ett förhållningssätt som öppnar för konstruktivt 

kollektivt ansvarstagande för historien och framtiden. Detta gäller inte minst när vi närmar oss 

den medeltida antijudiska ikonografin.  Det lägger en grund för en ny och fördjupad förståelse 

av oss själva och kan ge en ny och fördjupad ansats i dialogen med och relationen till den Andre 

och kan vara till hjälp i ett gemensamt ansvarstagande.  
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