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1. INLEDNING  
 

Tanken med att finna en länk mellan mina två hemländer, Montenegro och Sverige, började 

nog – retrospektivt sett, gro i samband med en cykelsemester som jag åkte på under min 

gymnasietid. Gotland, som hade valts på grund av dess naturliga flata terräng, ytterst lämplig 

för just cykelturer, utgjorde för mig en överraskning i fråga om naturen. När vi väl hade 

kommit fram till öns östkust, slogs jag av hur just naturen där associerade mig till 

Montenegros kustlandskap. Vattnets grönaktiga färg – vid det tillfället, väckte tankegångar 

rörande medelhavets karakteristiska nyanser. Då jag nu, efter ca 30 år ställdes inför att skriva 

en C-uppsats i konstvetenskap, blommade den gamla tanken åter upp. I synnerhet som jag vid 

ett tidigare tillfälle av en slump hade fått upp ögonen för Erland Lagerlöfs bok Gotland och 

Bysans (1999). Tanken vidareutvecklades därför och en parallelldragning mellan de två ovan 

länderna med fokus på den bysantiska kulturen som minsta gemensamma nämnare, blev ett 

oundvikligt tema till denna uppsats.
1 

 

 
1.1 Syfte 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka gemensamma drag i de två muralmålningarna, den ena 

befintlig i klosterkyrkan Bogorodična Crkva, Montenegro, och den andra i Mästerby kyrka, 

Gotland, Sverige, båda utförda av bysantiskt skolade målarmästare under 1100 till 1200-talet.
2 

Målningarna har samma motiv. Kompositionen i målningarna är även den likartad och utgörs 

av Jungfru Maria med Jesusbarnet i mitten med två flankerande änglar.  

 

 
1.2 Frågeställning 
 

Genom denna studie vill jag försöka komma till klarhet med svaren till följande frågor: 

– Vilka är de gemensamma dragen för muralmålningarna? 

– Kan teorin om att den bysantiska måleristilen var likartad i Bysans under 1100-1300-talet     
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   bekräftas även i detta konkreta fall, genom komparation av muralmålningarna i     

    Bogorodična Crkva – Montenegro och Mästerby kyrka – Gotland, Sverige? 

 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 

Ämnet som är föremål för min studie – analysen av två muralmålningar belägna i Montenegro 

och Sverige, har avgränsats i tid, rum och genom frågeställningen. Målningarnas tillkomst är 

fastställd till början av medeltiden.  Konstverken utgör bara en liten del av de båda kyrkornas 

samlade konstverk, men jag begränsar jag mig i studien till dessa två muralmålningar. Av de 

många infallsvinklarna utifrån vilka man kan studera muralmålningarna, har jag valt att främst 

fokusera undersökningen på de gemensamma dragen i form av stilinfluenser, framför allt med 

hänsyn till påverkan från den bysantiska kyrkokonsten.  

 
 
1.4 Metod 
 

Som metod i denna undersökning har jag använt mig av en kvalitativ sådan, med 

observationer som viktigaste redskap. Jag har studerat diverse tryckta källor samt 

Internetkällor och på detta vis kommit fram till kunskap som har hjälpt mig att dra slutsatser 

angående föremålen för min studie. Föremålen för min studie är, som tidigare nämnts, de två 

freskmålningarna i kyrkorna  Bogorodična Crkva  i klostret Manastir Morača och Mästerby 

kyrka på Gotland.
3 

Det handlar onekligen om en komparativ, det vill säga en jämförande 

metod, då jag med hjälp av studier av de skriftliga källorna och bilderna jämför 

freskmålningarna och drar utifrån detta slutsatser. Genom att framlägga de historiska 

omständigheterna kring uppförandet av kyrkorna och målningarna samt genom att analysera 

form, formspråk, färg, och så vidare, har jag lagt en grund till den historiska och formmässiga 

kontexten kring målningarna. Jämförelsen av dessa har sedan hjälpt mig i min slutledning 

eller bedömning rörande de gemensamma stildragen. Man skulle därför kunna dra en parallell 

mellan den hermeneutiska cirkeln och metodologin som har använts i denna studie genom att 

hänvisa till Kjørup Søren. Författaren framhåller nämligen i sin bok Människovetenskaperna, 

där han presenterar en rad forskningstraditioner, att en aspekt av den hermeneutiska cirkeln är 

att ” beskrivningen förutsätter tolkningen lika mycket som tolkningen förutsätter 

beskrivningen ”.
4
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1.5 Material 
 

Materialet som ligger till grund för denna uppsats utgörs av skriftliga källor och bilder, vilket 

är nämnt ovan. Jag har också utfört ett besök i klosterkyrkan i Montenegro och har således 

haft tillfälle att studera freskerna på plats medan jag kunde undersöka muralmålningen i 

Mästerby kyrka på Gotland endast genom avbildning. Föremålet för studien, muralmålningen 

Madonnan och Jesusbarnet i Mästerby kyrka, är avbildad i en akvarell.
5
 Lagerlöf hävdar att 

muralmålningarna i Garde och Källunge är, vad gäller stilen och ikonografin, så lika de i 

Mästerby kyrka, att de kan likställas trots att man inte kan säga att de är utförda av en och 

samma bysantiska mästare.  Han beskriver vidare detaljerat målningstekniken för många av 

verken i Garde, Källunge och Mästerby, och jag har därför kunnat använda mig av dessa 

beskrivningar under min specifika studie. 
6 

 
 
1.6 Teori 
 
Som grund för undersökningen uppställs konsthistoriker Erland Lagerlöfs teori, presenterad i 

boken Gotland och Bysans (1999). I sitt verk framlägger han den historiska bakgrunden till 

inflytandet från öst på kyrkmålningar och reliefer i sten – som utsmyckning på kyrkliga 

artefakter, på Gotland. 
7 

Lagerlöf stödjer sig i sina studier på J. Roosval (1911) samt T. Arne 

(1912), som var de första med att upptäcka inflytandet från öst på Gotlands kyrkokonst.
8
 

Lagerlöf går dessutom ett steg längre än sina företrädare, genom att påvisa att det inte enbart 

har skett en indirekt bysantisk stilpåverkan, utan att muralmålningarna till och med blev 

utförda av bysantiska konstnärer i ett antal kyrkor på Gotland. 
8
 Lagerlöf framställer vidare 

teorin om att muralmålningarnas målningsteknik i Mästerby kyrka, men även Garde och 

Källunge, var densamma som i hela Bysans under 1100-1200-talet. 
9 

Och Bysantiska riket 

sträckte sig då över Ryssland, Balkan, Italien, Cypern och Turkiet. Således kan man genom de 

nämnda premisserna, logiskt härleda slutsatsen om att stilinfluensen på Gotlands 

muralmålningar var likartad den på Montenegros fresker under tidig medeltid. För att kunna 

implementera Lagerlöfs teori i denna konkreta undersökning, uppställer jag sålunda en med 

Lagerlöfs teori parallell hypotes om att målningsstilen som tillämpats vid skapandet av de 

nämnda muralmålningarna i de två länderna, är jämförliga eller besläktade. 
10 
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1.7 Tidigare forskning 
 

Den som upptäckte och sedan lade grunden till teorin om att kyrkokonsten på Gotland har sitt 

ursprung i det bysantiska måleriet var, som nämnt, den medeltida Gotlandskonstens 

undersökare, Johnny Roosval. I sitt verk Die Kirchen Gotlands presenterade författaren 1911 

sin upptäckt, nämligen att muralmålningarna i Garde och Källunge kännetecknas av den 

bysantiska skolan från Ryssland.
11

 Även arkeologen Ture Arne påvisar i uppsatsen 

Ryskbyzantiska målningar i en Gotlandskyrka från 1912, att Gardekyrkans målningar innehar 

en rysk bysantisk anda. 
12 

Detta styrker denne författare, grundlagt på en jämförelse av 

målningarna i Gardekyrkan med samtida målningar i bland annat Novgorod. Han fastställer 

även tiden för uppkomsten av målningarna i Gardekyrkan till 1100-talet eller början av 1200-

talet.
13

 Enligt Arne stämmer både ikonografin och ornamentiken väl överens mellan verken i 

de båda kyrkorna.
14 

Vidare berör Bengt Söderberg i Svenska kyrkmålningar från medeltiden, 

kalkmålningarna i Garde och Källunge och fastställer inflytandet från öst, till slutet av 1100-

talet och början på 1200-talet.
15

 I sitt verk stödjer han sig på Ture Arnes datering av 

målningarna i en kyrka nära Novgorod, till slutet av 1100-talet. 
16 

 

Vojislav J. Đurić omnämner i sin bok Vizantijske Freske u Jugoslaviji  Manastir Morača.
17 

Verket är mer av beskrivande karaktär och illustrerar bland annat en del av Manastir Moračas 

freskmålningar. De äldsta freskmålningarna dateras i boken till mitten av 1200-talet och anses 

påverkade via Raška av det bysantiska måleriet.
18 

Dock bör det påpekas att det aldrig, till 

skillnad från Gotland, rådde något dilemma om att freskmålningarna i Manastir Morača var 

annat än bysantiskt influerade. Målningarna utfördes i bysantisk stil under påverkan av den 

ortodoxa religionen men även genom det faktum att dagens Montenegro, utgjorde en del, både 

territoriellt och kulturellt, av det Bysantiska riket, under en period av ca 1000 år (bild 1). 

 

 
2. MURALMÅLNINGAR, DEN KYRKLIGA KONSTEN 
 
 
Muralmålningarna i Montenegro, klostret Manastir Morača, och på Gotland i Sverige, utgör 

ämnet för denna studie. Perioden för målningarnas framställning beräknas vara kring 1100-

1200- talet. I Norden rådde vid den tiden vikingatid.
17 

Runt Medelhavet blomstrade den 
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bysantiska tiden.
18 

Det Bysantiska rikets territorium utgjorde den östliga delen av romarriket 

efter dess uppdelning, vilket ytterligare berörs i efterföljande text. I texten utreds vidare 

ikonen som begrepp och samtidigt betonas analogin mellan ikonen och muralmålningen. 

Därefter analyseras muralmålningarna i sina respektive miljöer. 

 
 
 
 
2.1. Det Romerska rikets uppdelning och Bysans 
 

Det Bysantiska riket kan grovt sägas ha börjat bildas stegvist, efter det Romerska rikets 

uppdelning.
19 

Det Romerska riket delades upp i en väst- och en östromersk del, vilket skedde 

år 395 (bild 1). Det Västromerska riket existerade i ett sekel till därefter. Den östliga delen 

benämndes det Bysantiska riket eller Bysans.
20

 Bysans existerade, till skillnad från det 

Västromerska riket, i ca 1000 år till, ända fram till dess att Bysans huvudstad, Konstantinopel, 

föll för det Osmanska riket år 1453.
21 

Konstantinopel, som även kallades Bizantion, utgör idag 

Istanbul.
22

 Under den bysantiska tiden befann sig dagens Montenegro, inom Bysans gränser.
23 

 

 

Bysans eller Östromerska riket som det även kallades, var från början ett kristet kejsardöme 

för att sedan alltmer påverkas av den hellenistiska kulturen och till slut övergick till att bli en 

grekisk – ortodox stat. 
24

 I analogi med religionens förändring, övergick man även från latin 

till grekiska som övervägande kommunikationsspråk i riket.  

 

 
 

Montenegro/ Zeta 

Gotland 

Novgorod 

Athos/Grekland 



8 

 

 

Bild 1   Romerska rikets uppdelning. 

 

 

konsthistorikern Abel framhäver i sitt verk Ikonen att den grekisk-ortodoxa religionskulturen 

berättigade bilden – ikonen, och anser den ha varit ett viktigt medel att sprida religionen 

med.
25 

Med ikonen kunde det religiösa budskapet spridas till de människor som inte var 

skrivkunniga. Ikonen var ifrågasatt av många dåtida motståndare till bilddyrkandet. Dessa 

motsättningar skedde under den så kallade bildstriden på 600 – 700-talet, då Bysans 

försvagades både kulturellt och territoriellt. Dock rättfärdigades ikonen vid ett kyrkomöte i 

Konstantinopel år 843, genom beslut om ikonens nödvändighet att existera inom den 

bysantiska religionsvärlden. Efter detta kom en ny storhetstid för Bysans – i och med 

makedonska dynastin,  867-1057.
26

 Senantikens konst pånyttföddes med en modifiering mot 

en ”ornamentalt lineär riktning” enligt Lagerlöf, som kom att känneteckna den karaktäristiska 

bysantiska formen.
27

 Ett helt system för invärtes utsmyckning av kyrkor fastställdes. 

Författaren beskriver systemets hierarkiska konstframställning i sakrala byggnader, med 

Kristus framställd i kyrkans centralkupol, Maria med barnet i absidvalvet och kyrkoårets tolv 

fester på resten av kyrkans väggar och valv. 

 

Bysans nästa storhetstid inträffade under den komneniska dynastin, 1081-1185, som utgjorde 

en tid av yttersta vikt för kyrkokonsten på Gotland, menar Lagerlöf.
28

 Det var, enligt det ovan 

anförda, under 1100-talet som målningarna i stavkyrkorna och muralmålningarna i Garde och 

Källunge uppstod på ön. Gotland hade vid tiden för skeendet, rika handelsförbindelser med 

Novgorod och Kiev, som under tidig medeltid var de viktigaste handelsstäderna i Ryssland.
29 

Ikonmåleriet specialiserades av grekerna och spreds med den bysantiska kulturen till Ryssland 

och skolan etablerades i Novgorod. Samtidigt utfördes under början på 1100-talet talrika 

utsmyckningar av kyrkorna, i form av fresker, runt om i Serbien och Makedonien, som anses 

ha influerat tillkomsten av freskmålningarna i klostret Manastir Morača under 1200-talet.
30 

 
 
2.2 Gotland under medeltiden 
 

Den övergripande och ungefärliga perioden för vikingatiden i Norden brukar räknas från år 

850-1050. Om man presumerar att vikingaperioden på Gotland pågick under samma period, 

så kan man således säga att det rådde vikingatid på ön under 1000-talet. Gotland fungerade 

emellertid som ett eget land. Allmänt känt är att vikingarna var mycket skickliga 
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skeppsbyggare.
31 

Gotlands centrala läge mitt i Östersjön förde med sig att dess innevånare, 

gutarna, med hjälp av sina vattenfarkoster ofrånkomligen sysslade med handel. 

Gotlänningarna hade etablerat handelsvägar till Novgorod och Kiev i Ryssland runt 1000-

talet.
32 

Troligen så förde de den vägen med sig en del av den bysantiska kulturen, tillbaka till 

ön. Det finns indicier till att Gotland kristnades från öst, enär Gotland inte omnämns som del 

av det engelska och tyska missionsarbetet i Skandinavien under 1100- talet.
33 

Den bysantiska 

kulturen från orienten influerade sålunda Gotland, först från öst via Ryssland under 1100-

talet, och man kan således ponera att detta skedde i samband med kristnandet av Gotland. 

Lagerlöf framhåller att man endast på Gotland kan finna ett direkt bysantiskt inflytande på 

den svenska kyrkliga konsten.
34 

Författaren hävdar att det inte rör sig om bara ett inflytande 

utan till och med om riktig bysantisk konst, emedan skolade mästare från Bysans utförde 

målningarna i de gotländska stavkyrkorna Dalhem, Eke och Sundre, men även 

muralmålningarna i Garde, Källunge och Mästerby.
35 

Lagerlöf framhäver dessutom 

stenskulpturer och dopfuntar m.m. som ytterligare kyrklig konst på Gotland som influerats 

från öst via Ryssland. I Ryssland anlitade man grekiska konstnärer som utvecklade 

freskmåleriet i Novgorod. Det är enligt författaren sålunda troligt att Novgorodskolans 

mästare utförde målningarna på Gotland under 1100-talets början.
36 

 
 
 
2.3 Montenegro under tidig medeltid 
 

Montenegro ligger vid Medelhavet som utgjordes under tidig medeltid av det serbiska 

furstendömet Zeta. I Zeta uppfördes klostret Manastir Morača. Befolkningen i Zeta hade 

kristnats under 800-talet, i början frivilligt men sedan genom organiserad bysantisk 

missionsverksamhet från öst.
37

 Zeta befann sig under tidig medeltid inom Bysans, dock vid 

gränsen till det Västromerska riket. Historiskt sett har Montenegro ständigt befunnit sig i 

mitten av den traditionella konflikten mellan öst och väst. I början handlade det om 

motsättningar mellan den kristna missionsverksamheten och de hedniska slovenska folken. 

Senare rörde det sig som tidigare nämnts om spänningar som ledde till en uppdelning av det 

romerska rike.
38 

Gränsen vid uppdelningen drogs just på Balkanhalvön. Efterkommande 

stridigheter i historien orsakades av det Osmanska rikets konflikter med västvärlden, vars 

frontlinjer rörde sig inom samma nämnda område, med början under 1200- talet. Att det i 

denna region förekommer diametralt olika kulturer och religioner och dessutom en blandning 

av dessa, är en konsekvens av olika folks framtågande, både från öst och från väst, i samband 
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med ovannämnda konflikter och krig. Därför kan man gällande arkitekturen i det medeltida 

Montenegro, finna en blandning av romanskt, bysantiskt och muslimskt inflytande. I fråga om 

Manastir Morača kan det därför noteras att kyrkans portal bär en romansk stil medan 

freskmålningarna är influerade från den bysantiska konstkultuern enligt konsthistorikern 

Petković. 
39

  

 
2.4 Ikonen 
 

Ordet Ikon härleds av Abel från grekiskans eikon, som betyder bild.
40

 Trots att ikonmåleriet 

har sitt ursprung i kristet måleri från 300- talet, har ordets etymologi, det vill säga den bredare 

ursprungliga betydelsen, komprimerats på så sätt att man idag relaterar ordet ikon till det 

Bysantiska riket eller den grekiskryska ortodoxa religionskulturen. Abel definierar Ikonens 

betydelse för de ortodoxa, som ”en jordisk avbild på en himmelsk urbild” och menar därmed 

att ikonen inte enbart utgör en avbildning utan representerar ett religiöst kommunikations-

medel för den troende.
41

 För att övergå till den fysiska framställningen av Ikonen, kan den 

vara utförd på olika material som trä, textilier eller mur. Det vanligaste sättet att skapa ikonen 

på var dock med hjälp av äggtempera på en träbräda av alm. Abel påpekar emellertid i sin bok 

Ikonen – den besjälade bilden att den ”ortodoxa kyrkan uppfattar alla religiösa bilder som 

utförs enligt traditionen som ikoner, oavsett teknik, format, placering”.  Detta faktum leder till 

ett behov att förklara begreppet ikon, för en bättre förståelse av detta uppsatsmaterial – där 

undersökningen fokuseras på ikoner utförda på mur, det vill säga muralmålningar på Gotland 

och i Montenegro.
42 

 

Muralmålningar framställda med en blandning av pulvriserat färgpigment och vatten, som 

målas direkt på en fuktig, nylagd kalkputs, kallas al fresko utförda målningar eller 

freskmålning.
43 

Freskmålningar har visat sig vara ytterst hållbara och långlivade, tack vare att 

färgen som påförs den fuktiga ytan, infiltreras i väggen och härdar tillsammans med 

kalkputsen. Utförs muralmålningen al secco däremot, sker detta med limfärg på torr puts. 
44 

Det var mest förekommande att bysantiska målningar utfördes al fresco, samtidigt med 

färdigställandet av en kyrka. Lagerlöf framhåller att freskmålningar var av sådan vikt för de 

bysantiska kyrkorna, att man inte ansåg kyrkorna färdiga för invigning innan de hade 

utsmyckats med målningarna.
45

 I de romanska kyrkorna fanns däremot inte samma krav. 

För att återgå till ikonen, är det som nämnt inte möjligt att analysera den enbart ur det 

estetiska perspektivet, utan att ta hänsyn till bildens religiösa, mystiska och kultiska kontext, 
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enligt Abel.
46

 Författaren framhäver därför att ikonen är en ”besjälad bild”, en spegelbild av 

paradiset, en prototyp av de heligas gestalt- urbilden.
47 

Urbilden kan alltså betraktas som den 

första bilden, som utgör ett rättsnöre för vidare framställning av bilder med just samma 

urmotiv. Detta sätt att betrakta bilden kan man finna i det antika konstbegreppet, påminner 

Abel.
48 

Under antiken ansågs Imitation eller mimesis som ett villkor för att bilden skulle 

erbjuda betraktaren en direkt samhörighet med urbilden. Den övergripande taktiken vid 

framställning av ikoner är således att i möjligaste mån efterlikna den så kallade urbilden. Ju 

mer man efterliknade bilden, desto bättre kontakt mellan betraktaren/den religiösa och det 

heliga eller gudomliga. Man säger därför hellre att man skriver en ikon än att man målar den, 

och jämför på så sätt ikonen med bibelns text. Bibelns budskap i textform framförs via två 

medier enligt författaren. Det första mediet är prästen som predikar budskapet med sin röst 

och det andra mediet är ikonen. Sålunda innehar ikonen samma religiösa kraft som 

bibeltexten enligt de ortodoxa troende. Det är därför som de ortodoxa kysser både prästens 

hand och ikonen, för att visa sin vördnad.
49 

 

Till att börja med var ikonstilen påverkad av den bysantiska skolan i Ryssland, med en 

volymbetonad och plastisk framtoning.
50

 Men det är först längre fram i historien man kom 

bort från den initiala målartraditionen med det plastiska skuggspelet som framhävde ett 

tredimensionellt intryck, och närmade sig det som senare kom att kallas det ryska draget, med 

linjär och ytbetonad stil.
51 

 

Ikonen hade sitt ursprung, som tidigare nämnts, i det kristna måleriet under 300-talet. Vid den 

tiden var perspektiv inte utvecklat inom konsten. Perspektivkonstruktionen uppfanns och 

utarbetades nämligen först under 1400- talet, av Brunelleschi i Italien. Det Bysantiska 

ikonmåleriet började på allvar att utvecklas på 500- talet, varför man kan påstå att måleriet 

utfördes utan hjälp av perspektiviska metoder. Man kan således påstå att bildskildringen var 

naivistisk från början. Och enligt de fastställda kanon för ikonframställning, fick ju 

ikonmästarna inte frångå rättsnöret och urbilden, utan var tvungna att reproducera verken efter 

givna förebilder i vilka det rådde, som nämnt, en avsaknad av perspektiv eller djup. Detta bör 

vara en hypotetisk förklaring, enligt min mening, till att ikoner och freskmålningar ter sig 

platta och perspektivlösa i den kontemporära betraktarens ögon.  

2.5 Muralmålningarnas lokalitet i respektive kyrkor 
Min komparativa analys utförs på de två ovan anförda muralmålningarna. Den ena är placerad 

utvändigt på den västra kyrkoväggen, i portallunetten ovanför den västliga ingången till Bogo-
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rodična Crkva, i Manastir Morača, Montenegro (bild 2). Och den andra befinner sig invän-

digt, i en nisch, i det nordöstra hörnet av långhuset, i gotländskans Mästerby kyrka(bild 3).  

 
Bild 2  Bogorodična Crkva [Gudaföderskans kyrka]–                      Bild 3   Mästerby kyrka – Gotland, Sverige 

Montenegro 

 
Bild 4  Bogorodična Crkva – Absiden                                           Bild 5 Mästerby kyrka – absiden 

 

Bild 6  Bogorodična Crkva – portalen                                                        Bild 7  Mästerby kyrka – portalen                                     

 

http://www.orgelanders.se/MASTERBY_KYRKA/index.html
http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2010/03/24/4367711/Manastir_Moraca.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/719/manastirmoraca10tz5.jpg


13 

 

 

2.6 Muralmålningen i Manastir Morača 

 
Som tidigare har nämnts, befinner sig klostret Manastir Morača mitt i ett område som 

historiskt sett kan sägas ha varit konfliktfyllt på grund av sitt geografiska läge – vilket 

resulterade i ett kulturellt konglomerat.
 
I det konkreta fallet med Manastir Morača, kan därför 

noteras att portalen till klosterkyrkan Bogorodična Crkva bär en romansk stil medan 

freskmålningarna i stort är influerade från den bysantiska konstkulturen.
52

 Kyrkans grundplan 

följer en så kallad latinsk korsplan, där korsarmarna är kortare än mittskeppets längd (bild 

11). Mittskeppet har inga sidoskepp, varför det rör sig om en enskeppsbyggnad. Byggnaden i 

stort, med väggarna och en del freskmålningar, har motstått påfrestningar orsakade av den 

omtumlande historiska bakgrunden och står i stort sett kvar i sin ursprungsform.  

 

Klostret Manastir Morača uppfördes 1252 i furstendömet Zeta.
53

 Det byggdes vid floden 

Morača, som har namngivit klostret och området omkring klostret. Floden Morača klyver de 

omliggande minst 1000 m höga bergen och bildar kanjonen Platije, som i sin bädd endast ger 

plats för en väg intill floden. Efter ca 40 kilometer norr om huvudstaden Podgorica, i riktning 

mot Belgrad, börjar kanjonen blygsamt öppna sig till en liten floddal, där Manastir Morača är 

beläget (bild 8).  

 
 Bild 8  Klostrets Manastir Moračas position 

 

 

Klostret uppfördes av Stefan, sonsonen till Nemanja – grundaren av ätten Nemanjić som 

utgjorde den längst härskande dynastin i Serbien, 1166-1371.
54

 Att klostret byggdes av 

 MANASTIR MORAČA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Mj-map.png
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Stefan, dokumenteras av steninskriptionen ovan den västliga portalen till klosterkyrkan. 

Vidare är årtalet för kyrkans byggnation inristat. I inskriptionen är även inbegripet en 

kommentar om att kyrkan skulle ha både byggts och utsmyckats 1252.  Konsthistorikern 

Petković hävdar att uttrycket utsmyckats onekligen hänvisar till de första utförda 

muralmålningarna.
55 

Och då menar författaren att de äldsta freskmålningarna i kyrkan är just 

den som befinner sig i lunetten ovanför inskriptionen och portalen på den västra ytterväggen - 

den heliga Gudaföderskan, Jesubarnet och de två änglarna, samt de 11 scenerna ur profeten 

Elias liv som befinner sig inne i diakonrummen, det vill säga i den nordliga och sydliga 

korsarmen (se bild 11). Dessa freskmålningar är således de enda bevarade från tiden då 

kyrkan byggdes. Kyrkans freskmålningarna tillkom annars succesivt, i etapper, och stilen som 

skiljer sig emellan de olika bilderna påvisar, enligt Petković, att de är utförda av olika 

konstnärer.
56 

Man kan dock inte fastställa konstnärernas identitet men däremot går det att 

finna ett gemensamt drag vad gäller måleriets stil i de olika freskmålningarna. Man förmodar 

att de olika konstnärerna som arbetade på kyrkans freskmålning var påverkade av samma 

bysantiska skola, kanske till och med av den nicenska skolan.
57

  

 

Som jag tidigare har nämnt är freskmålningen i lunetten ovanför portalen, föremål för min 

komparativa undersökning. Den har på grund av sin position på den västra ytterväggen, varit 

utsatt för väder och vind. Trots detta är helheten relativt välbevarad. Färgerna är överraskande 

djupa, har kvar sin fräschör och verkar ha undgått att blekas av yttre påverkan. 

Freskmålningen visar i brösthöjd, Jungfru Maria och Jesusbarnet med två ärkeänglar på var 

sida. Ytan som bilden är målad på, utgör inte en ren halvcirkel utan snarare ett segment av en 

cirkel, emedan bandet med inskriften upptar en del av halvcirkeln (bild 8).
 
Den perspektiviska 

rundbågen avtar stegvist i diameter och arbetar på så sätt in sig i väggen tills den 

sammanfaller med freskmålningens yta, vilket är ett typiskt romanskt drag i arkitekturen. Den 

perspektiviska rundbågen stödjer sig på kolonetter som befinner sig på var sida om porten. 

Mellan kolonnetterna och rundbågen finns kapitälerna med enkla reliefskulpturer. 

Skulpturerna är oansenliga och enligt Petković ett bevis på skulptörernas ringa skicklighet.
58

 

Det som enligt författaren däremot är av vikt angående relieferna, är motiven.
59

 Motiven, 

Madonnan med Jesusbarnets på den vänstra kapitälen och dess pendang, Kristus korsfästelse, 

på den högra kapitälen, hade sin temamotsvarighet i den skulpturala utsmyckningen av de 

med klostret kontemporära romanska katedralerna. Således och som tidigare har nämnts 

innehar rundbågen, kolonnetterna, portalens trappstegsformade fris och motiven i kapitälerna, 

det vill säga hela inramningen av muralmålningen, typiska romanska karaktärsdrag. De 
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nämnda relieferna kan i framtiden vara föremål för vidare forskning inom ämnet, dock 

avgränsar jag mig nu till muralmålningen ovan.  

 

Det bör nämnas att andra förkommande namn på Jungfru Maria är enligt tradition Guds 

moder eller Gudaföderskan. Gudaföderskan är den direkta översättningen av ordet 

Bogorodica som ingår i klosterkyrkans namn Bogorodična crkva. Kyrkan är annars uppförd 

till minne av Gudaföderskans insomnande eller Jungfru Marias himmelfärd.  

 

I freskmålningen ovanför portalen, som är föremål för min undersökning, intar Jungfru Maria 

eller Gudaföderskan en central position i rundbågen. Faktum att kyrkan är ägnad Jungfru 

Marias insomnande samt i samband med den ortodoxa kyrkans djupa vördnad för 

Gudaföderskan  – vilket ofta kritiserats emedan motståndare till synsättet menar att det 

handlar om avgudadyrkan, kan vara förklaringen till den onekligen monumentala verkan och 

dominansen som Jungfru Maria har framför barnet Jesus i bilden.
60 

Framställningen är tydligt 

utförd enligt den ortodoxa bildskolan och de bysantiska rättssnörena. Den har enligt läran 

tillkommit som en avbild av urbilden och utgör en del av det heliga budskapet, vilket tidigare 

nämnts. Enligt Petković kan det dock vara möjligt att konstnären använde sig av en romansk 

mall vid framställning av motivet med Jungfru Maria och Jesusbarnet, där Jesusbarnet håller 

ett äpple i sin högra hand.
61

 Författaren förklarar att äpplet i Jesusbarnets hand hölls ofta som 

motiv i det romanska måleriet.  Dessutom konstaterar författaren att de jämna 

färgövergångarna i Marias ansikte, mer påminner om en målad tavla än om en fresk, vilket 

ytterligare kan hänvisa till en romansk mall.
62

 

 

Bilden gestaltar modern som håller i Jesusbarnet och ser sorgset ner på det. Hon håller i 

Jesusbarnets vänstra hand medan barnet har ett äpple i sin högra hand. Jesusbarnet är den 

enda från den avbildade gruppen som ser tillbaka på betraktaren. Ärkeänglarna på sidorna om 

Maria och Jesusbarnet, ser mot modern och barnet från var sitt håll. De innehar båda symboler 

karakteristiska för ärkeänglar, vilka i detta fall är vingarna, glorian och staven. De håller båda 

i sina vänstra händer var sitt bröd – enligt min bedömning, som förmodligen kan symbolisera 

så kallad oblat eller nattvardsbröd. De är rikt klädda enligt Petković.
63

 Trots att bilden endast 

visar motivens överkroppar, består deras klädsel förmodligen av fotsida mantlar. Det verkar 

som om ärkeänglarnas kläder tillhörde en typ av bysantiska hovdräkter från 500-talet, med 

långa mantlar, broderier eller loros–  band med ädelstenar i kors över bröstet. Mantlarnas färg 

är förmodligen tänkt som röd. Även Maria bär den traditionella röda manteln.  Jesusbarnet har 
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däremot vit nattdräktsliknande klädsel med små kors som bildar tygets regelbundna mönster. 

Detta mönster kan enligt Petković även finnas på vissa ikoner från Kreta skapade under 1200- 

talet, vilket återigen utgör ett bevis för att freskmålningen ovanför portalen tillhör de äldsta i 

kyrkan.
64 

 

Alla motiven har en gloria runt huvudet, vilket är en företeelse normal inom den kristna 

kyrkan för att markera personernas helighet.
65

 Nimbusen eller glorian är påförd i ockergul 

färg, vilket är ett substitut för guldfärgen. Guld symboliserar närvaro av gudomlighet, det 

eviga ljuset, härligheteten och makten. Bakgrundens gråa färg är i sin tur ett substitut för 

silver, som enligt Petković symboliserar kedjor och stålband.
66

 Kanske kan den grå 

bakgrunden symboliserar lugn, stabilitet och eventuellt en ny kommande anda i och med 

Jesus närvaro i bilden. 

 

Som jag redan har nämnt är det bara Jesusbarnet som har ögonkontakt med betraktaren. Dock 

är det så, som även författaren Petković framlägger, att det snarare är Jungfru Maria som 

fungerar som punctum i bilden. Blicken dras onekligen till hennes gestalt. Jungfru Maria är 

från betraktarens perspektiv sett, vänd åt vänster sida, mot sitt barn. Det är av vikt att 

understryka att under hela studien så är det betraktarens perspektiv som är referensen. Det 

finns ikoner och freskmålningar där det motsatta råder, det vill säga att Jesusbarnet är till 

höger om Maria och hon är därför vänd mot höger. Dessvärre har jag inte kunnat finna någon 

förklaring till varför Jesusbarnets placering i förhållande till Jungfru Maria är på det ena eller 

det andra sättet. Därför har jag studerat 88 slumpmässigt utvalda avbildningar av ikoner och 

fresker för att kartlägga problemet. Av de 88 bilderna som jag undersökte, visade det sig att i 

30 av dem, eller i 34 %, var Jungfru Maria vänd mot vänster sida och Jesusbarnet befann sig 

således på vänster sida i bilden. Det motsatta fallet, det vill säga när Maria hade Jesusbarnet 

på höger sida om sig i bilden, fann jag i 58 av de 88 analyserade bilderna, eller i 66 % av dem.  

Jag har således kunnat konstatera att den vanligaste situationen angående de 88 religiösa 

ikonerna eller freskmålningarna är att Jungfru Maria har Jesusbarnet på sin högra sida i 

bilden. En möjlig förklaring till detta kan vara att man har kalkerat mönsterbilden och sedan 

hade två möjligheter att vända mallen på vid överföring av bilden på plats. En annan 

förklaring till varför Maria och Jesusbarnet är vända åt vänster eller höger i den slutliga 

bilden, kan enligt min bedömning vara att konstnären var vänster eller högerhänt. Detta ämne 

kan utgöra material till ytterligare framtida undersökningar, som jag nu lämnar åt sidan. Jag 
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kan i det här fallet bara fastlägga att freskmålningens fall är mindre förekommande, med 

hänseende på vilken sida i bilden Jungfru Maria är vänd åt, enligt ovan undersökning. 

                                                                                                                                                                

 
Bild 9   Freskmålningen i sin inramning –  den rundbågiga perspektivportalen. 

            Manastir Morača 

 
2.7 Kyrkans arkitektur 
 
Romanska kyrkors arkitektur följer ett visst mönster. Begreppen om kyrkans planarkitektur 

kan ses på bild 11. Plankonceptet är viktigt att klargöra för att man ska kunna få sig en bild av 

var muralmålningen av Madonnan befinner sig i kyrkan på Gotland. En parentes i ämnet är att 

benämningen skepp har sitt ursprung i berättelsen om Noaks ark och syftar till skeppet som 

räddade människorna och djuren undan katastroföversvämningen.
67

 Det bör även nämnas att 

enklare former av romanska kyrkor utan sidoskepp, kallas enskeppskyrkor.    

 

 
Mittskepp                    Sidoskepp                Långhus                Tvärskepp             Korsmitt                Högkor, inre kor       Absid 

Bild 11  De olika begreppen angående kyrkans arkitektur 

 

2.8 Muralmålningen i Mästerby kyrka 

Bild 10  Freskmålningen i lunetten .  

Manastir Morača 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Mittelschiff.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Seitenschiff.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Langhaus.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Querhaus.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Vierung.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Apsis.svg&page=1
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Gotlands Mästerby kyrka befinner sig ungefär i mitten av Gotland, närmare öns västkust (bild 

10).  Enligt Riksantikvarieämbetets sammanställning om Mästerby kyrka, uppfördes den 

under tidig medeltid, det vill säga i början av 1200-talet.
68

  Kyrkan är av romansk stil från 

början. Först byggdes absiden, koret, och långhuset och ca femtio år senare  

      

 
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                  

Bild 12 Mästerby  kyrkas                          

             lokalitet på Gotland 

 
 

Muralmålningen med Madonnan är den bäst bevarade av alla de bysantiska målningarna i 

Mästerby kyrka, tack vare att den aldrig har blivit överkalkad.
69

 På grund av att nischen där 

målningen är belägen användes som vedupplag och som plats för värmekamin, har målningen 

dock erhållit irreparabla skador, anför författaren.
70 

Muralmålningen som föreställer Maria 

och Jesusbarnet med änglarna, befinner sig som nämnts, i en nisch. Nischen begränsar 

målningens form till en rundbåge upptill (se bild 13,14).   

 

tillkom det västliga tornet.  Det kan tänkas att man på grund av tornets 

västliga läge, säger att kyrkan är en västtornskyrka.  Tornet är dominant 

och ger karaktäristiken till kyrkan med sina ljudfönster som är 

kolonettförsedda. Tornet utgör i realiteten en del av långhuset. 

Långhusportalen på den västliga väggen, flyttades till södra sidan när 

tornet byggdes, och blev en kvinnoingång medan huvud-ingången 

förlades till den norra fasaden av långhuset. Föremålet för min 

undersökning, muralmålningen som föreställer Jungfru Maria med 

Jesusbarnet och de två ärkeänglarna, befinner sig i en nisch i långhusets 

nordöstra hörn (se begreppsdefinitionerna, bild 9). 

GOTLAND 

Bild 13  Madonnan i Mästerby kyrka 

http://www.guteinfo.com/?avd=4&ord=M%C3%A4sterby
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 Bild 14  Mästerby kyrka. Jungfru Maria med Jesusbarnet, omgivna av

 
                                             två änglar. Efter akvarell av Widin 1939 

 
 

Jesus har däremot åskådaren i sin blick. Trots detta är det Maria som är tongivande och 

framträdande för blickfånget. Jesusbarnet håller ett runt, vitt föremål i sin vänstra hand. 

Föremålet kan enligt Lagerlöf gott föreställa nattvardsbrödet.  Änglarna som omger Maria och 

Jesusbarnet bär även de, föremål. Dessa föremål var regelmässiga symboler för makt.
71 

Ängeln till vänster om Maria har i sin vänstra hand en i toppen liljeprydd scepter, det vill säga 

en härskarstav, och i sin högra hand ett runt klot med ett kors på. Ängeln till höger om Maria 

kan enligt Lagerlöf ha ett oljekrus i sin högra hand, vilket dock är omöjligt att helt fastställa 

emedan målningen är förstörd just där.
72

 Och i den vänstra handen håller även denna ängel en 

scepter med en stilistisk lilja i toppen. Båda änglarna bär fotsida dräkter. Det rör sig om 

mönstrade dalmatikor. Dalmatika är ett klädesplagg för diakoner i form av en lång kåpa med 

ärmar.  

 

Änglarna är i stående ställning mindre än Maria i sittande ställning. Eftersom änglar och 

Maria är heliga personer i mänsklig gestaltning, väntar man sig att de åtminstone ska vara av 

samma storlek. därför kan det kanske te sig som om änglarna står längre bort från Jungfru 

Maria, enligt perspektivkonstruktionens regler. Djupet i bilden kan dock inte ha erhållits 

medvetet, eftersom perspektiveffekter inte hade kartlagts vid tiden för målningens skapande, 

och blev inte kända förrän på 1400-talet.
73 

Enligt min åsikt rör det sig här därför om mästarens 

önskan att framhäva Jungfru Marias gestalt i görligaste mån. Utan vetskap om 

Jungfru Maria eller Madonnan intar 

även här, liksom i den montenegrinska 

freskmålningen, en central position i 

framställningen på den bågformate 

ytan. Änglarna är med kropparna och 

sina blickar vända mot henne, från var 

sin sida. I en tronstol framställs Maria 

sittande och håller Jesusbarnet på sitt 

vänstra knä eller på sin högra sida – ur 

betraktarens perspektiv sett (hädanefter 

kommer jag att beskriva bilden ur 

betraktarens perspektiv). Hon verkar 

rikta blicken över Jesusbarnet och förbi, 

till höger om betraktaren.  
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perspektivkonstruktioner kan detta endast ske om Maria intar en central position och fyller 

bilden i höjd, vilket på grund av rundbågens avtagande höjd, lämnar mindre plats för änglarna 

på sidorna. Trots att mästaren säkerligen inte hade någon vetskap om perspektiv framkallade 

han omedvetet djup i bilden, genom att framhäva Marias kropp.  

 

I fråga om färgsättningen av muralmålningen Madonnan, som är föremål för min 

undersökning, kan jag inte med säkerhet avgöra nyanserna därför att jag har analyserat en 

akvarell av muralmålningen (bild 14), som utgör ett komplement till den svartvita bilden av 

nischen där den befinner sig (bild 13). Men författaren Lagerlöf beskriver i sin bok 

färgsättningen av muralmålningarna med helgonen, i Garde kyrka.
74

 Författaren bedömer 

även att ”målningarna i Garde, Källunge och Mästerby är både vad stilen och ikonografin 

beträffar utpräglat bysantiska”.
75 

Även kyrkorna Garde och Källunge ligger på Gotland. Han 

hävdar dessutom att målningarna troligen är utförda av en skicklig rysk eller grekisk 

konstnär.
76

 Således kan hans beskrivning av färgsättningen av helgonen i Garde kyrka, 

överrensstämma med färgsättningen av Madonna i Mästerby kyrka. Jag har därför valt att 

nyttja denna information, för bedömning av färgsättningen på muralmålningen av Madonnan. 

Madonnan, Jesusbarnet och änglarna har alla en gloria runt huvudet. Förmodligen är, i analogi 

med Garde kyrkas målningar, grunden till motivens glorior, ansikten och motivens hår, ockra 

i Mästerby kyrka. Sedan har de ljusa partierna påförts med bred pensel. Gloriorna kantas av 

både en ljus och en mörk linje, vilket även är karakteristiskt för det bysantiska måleriet enligt 

Lagerlöf.
77

 Dock verkar Jesus gloria ljuslila. Den har tre ljusare, nästan vita, avbrott i cirkeln 

– ett vertikalt och två horisontella, alla tre kantade av mörk, kanske svart färg. Dessa avbrott 

symboliserar korset som uteslutande markeras i Jesus nimbus eller gloria. Bakgrunden i 

rundbågen är grå medan den i nedre delen runt änglarna går mot en grön färg. Den högra 

ängelns fotsida dräkt är ljust lila medan dalmatikan är svart. Den andra, vänstra ängelns 

fotsida dräkt är beige med en grönmönstrad dalmatika kantad med ett lila band. Marias mantel 

ser ut att ha varit röd. Vecken i Jesus-barnets dräkt framställs med linjer i grön färg. 

 

Här bör även beaktas att muralmålningen utförd i Mästerby kyrka, Madonnan, ej är en 

freskmålning emedan den inte har målats direkt på en fuktig, nylagd kalkputs. Istället har 

muralmålningen utförts på torr puts, vid något tillfälle efter kyrkans färdigställande.
40 
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3. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Tiden för muralmålningarnas tillkomst är tidig medeltid, 1252 för målningen i Montenegro 

och 1100-talet för målningen i Sverige. Muralmålningarna är båda verk av mycket skickliga, 

skolade men anonyma bysantiska mästare som därmed satte en bysantisk prägel på måleriets 

stil. Stilen utmärks av utstrålningen som de målade helgonen förmedlar. Den är klassisk, 

värdig och allvarlig hos motiven i de båda bilderna. Muralmålningarna är enligt bysantisk stil 

producerade med hjälp av schatteringar eller färgskiftningar, men även med linjära moment, 

som också är ett drag i den bysantiska kyrkokonsten.
78

De bysantiska upphovmännen till dessa 

två konstverk har onekligen följt kanon beträffande konstverkens konception, ikonografi och 

säkerligen motivens fysionomi. Men trots målarmästarnas begränsade frihet, har deras 

konstnärskap fått sitt uttryck i bildernas detaljer, ljusbehandling och linjeföring. Detta kan 

främst ses vid jämförelsen av Jungfru Marias ansiktsdrag, vilket jag återkommer till senare i 

studien. Den olika ljusbehandlingen har även resulterat i det dova intrycket som den 

montenegrinska freskmålningen ger till skillnad från den gotländska muralmålningen som ter 

sig luftigare. Här vill jag påpeka att jag har tagit hänsyn till faktumet att det rör sig om en 

avbildning av den riktiga muralmålningen i form av en akvarell, kombinerat med ett svartvitt 

fotografi av densamma, och utesluter i stort att den luftighet som jag märker i den, har att göra 

med ljuseffekter orsakade av akvarellmålningens egenskaper. Jag minimerar denna möjlighet 

till feltolkning tack vare Lagerlöfs uttalande om att muralmålningarna i Garde, Källunge och 

Mästerby är ikonografiskt och stilmässigt så lika att de är jämförbara, trots att man inte med 

säkerhet kan säga om de är utförda av samma mästare.
79 

Författaren beskriver dessutom i sitt 

verk på vilket sätt målningarna kom till och jag har implementerat denna beskrivning vid 

analysen av muralmålningen med Madonnan i Mästerby kyrka.
80 

 

Man kan konstatera att mästarna har tillgripit olika metoder vid skapandet av freskmålningen i 

klosterkyrkan Bogorodična Crkva och muralmålningen i Mästerby kyrka. Den 

montenegrinska kompositionen är utförd al fresco medan den svenska versionen har påförts 

en färdigställd och torr puts – al secco. Målningarna har liknande form, tack vare sina 

infattningar.  Den montenegrinska freskmålningen är inramad av en perspektivisk rundbåge 

och den svenska muralmålningen är avgränsad av nischen som förmodligen har givit bilden 

dess form. De har dessutom samma motiv: Jungfru Maria/Madonna eller Gudaföderskan och 

Jesusbarnet med två änglar respektive två ärkeänglar. Dock är Maria vänd åt olika håll i 

bilderna, på så vis att, sett ur betraktarens perspektiv, den gotländska varianten av Jungfru 
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Maria är vänd mot höger sida medan det motsatta gäller för den montenegrinska modellen.  

Och här kan man, enligt min undersökning om förekomsten av de båda fallen, fastställa att 

fallet med Jungfru Maria som har Jesusbarnet på sin vänstra sida, som i den montenegrinska 

freskmålningen, är mer sällan förekommande i ikoner och muralmålningar än när hon har 

barnet på höger sida. Jämför man vidare änglarna, har de båda anonyma mästarna tydligen 

mötts av samma utrymmesproblematik, som är oundviklig vid målning skapad på en yta 

begränsad av rundbågen. Problematiken uppkommer om bilden ska utgöras av tre motiv, där 

Maria och barnet räknas som ett, och om motivet i centrum ska vara mest framträdande – Det 

vill säga uppta halvcirkelns största vertikala höjd. I sådant fall måste de två flankerande 

motivens dimension vara mindre än det centrala motivets. Och som tidigare är nämnt hade 

Jungfru Maria i den bysantiska religionskulturen en framträdande roll, så pass framträdande 

att kritiker ansåg den paradoxal i och med att Jesus på så sätt kom i skymundan.
81

 I de båda 

målningarna ger änglarnas mindre storlek intryck av perspektiv, vilket inte kan ha varit 

meningen emedan perspektivkonstruktioner var ett okänt begrepp vid tiden för bildernas 

tillkomst, utan är sålunda en produkt av rundbågens begränsande yta.  

 

När de båda målningarna, freskmålningen från Montenegro och muralmålningen från 

Gotland, betraktas får man ett intryck av symmetri, det vill säga balans i bilderna: Jungfru 

Maria och Jesusbarnet i mitten med två änglar på var sida. Jämförs vidare änglarnas inbördes 

skillnad i storlek är det märkbart att ängeln som står på Jesusbarnets sida är mindre än den 

andra ängeln. Detta är synbart i båda bilderna. I fallet med klosterkyrkans freskmålning är det, 

sett ur betraktarens perspektiv, den vänstra ängeln som är mindre än den högra. På 

muralmåningen i Mästerby kyrka råder det motsatta emedan Jesusbarnet befinner sig på den 

högra sidan. Tydligen handlade konstmästarna medvetet i båda fallen. Kanske kan denna 

medvetna asymmetri i den symetriska bilden förklaras med påståendet av Abel(2006) om att 

konstnärer med denna metod försöker skapa känsla av dynamik och originalitet i bilden.
82 

Författaren påvisar att denna teknik var känd redan under 600-talet, då den användes vid 

skapandet av Mariaikonen i Pantheon, Rom.
83 

 

Jämför man vidare änglarnas klädsel, kan man sluta sig till att de bär fotsida dräkter och 

högtidliga sådana. I den gotländska versionen av Madonnakompositionen, syns en violett 

nyans i den högra ängelns dräkt. En parentes kring detta är att enligt en undersökning utförd 

av Riksantikvarieämbetets kemister, av fjorton medeltida kyrkors muralmålningar, och enligt 

det anförda i forskningens sammanställning, förekommer det i Mästerby kyrka 
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muralmålningar med ultramarin färg – baserad på natrium-kalcium-aluminium-silikat-sulfid.
84 

Ultramarin är ett blått pigment, men uttrycket används även om nyanser i vilolett.
85

 Det kan 

därför mycket väl hända att den högra ängelns dräkt i violett har skapats med just ultramarin. 

Det intressanta är att ultramarinpigmentet är ett naturligt mineral som sedan forntiden har 

importerats från Afghanistan.
86 

Idag framställs den syntetiskt men under tiden för 

muralmålningens uppkomst, importerades den således från Afghanistan.
87 

 

För att återgå till den komparativa analysen, bär båda änglaparen på insignier eller symboler 

för makt. Dessa symboler utgörs i båda fallen av sceptren eller härskarstavarna som änglarna 

håller i. Ärkeänglarna i den montenegrinska målningen håller sceptren i respektive höger hand 

medan änglarna i den svenska kompositionen håller stavarna i vardera vänster hans. Och då 

kan man fråga sig om konstnärerna återigen ville uppnå en asymmetri, eller kan det helt 

enkelt vara så att den ena konstnären var högerhänt och den andra vänsterhänt och att 

änglarna fick ärva konstnärernas egenskaper i bild. Änglarnas stavar i Mästerby kyrka är 

liljekrönta vilket inte fallet med ärkeänglarnas stavar i klosterkyrkan Bogorodična crkva. 

Symbolen för Guds världsherredöme bär den ene av de två änglarna i Mästerby kyrka, i form 

av ett blått korskrönt klot medan den andra, högra ängeln förmodligen bär på ett oljekrus i sin 

högra hand, enligt författaren Lagerlöfs antagande.
88 

 

 Om man övergår till att analysera motivens glorior, kan det konstateras att samtliga har en 

mörk kantning och vissa en ljus linje intill den mörka kanten. Även detta är typiskt för den 

bysantiska kyrkokonsten. Förmodligen har vid målningen av ansiktena, gloriorna och håren 

påförts en grund av ockra som sedan målats på för att erhålla ljusare partier. Skuggorna under 

ögonen och på pannan har kompletterats med tunt färglager av brun nyans. Detta verkar ha 

gjorts på samma sätt i båda varianterna av muralmålningarna.  

 

En ytterligare karakteristik som framhäver den bysantiska stilen är sättet att markera 

ögonbrynen och näsan på, med en sammanhängande linje. Med denna linjära stil har även 

Marias stora mandelformade ögon skapat i de båda konstverken, vilket också är signifikant 

för den bysantiska kyrkokonsten. Jungfru Maria eller Gudaföderskan i den montenegrinska 

freskmålningen har en röd huvudduk eller slöja över håret medan den gotländska madonnan 

är barhuvad. Den kan vara nära tillhands att finna förklaringen till denna skillnad i det östliga 

kulturinflytandet, som medför traditionen att kvinnan ska bära slöja eller skyla håret med 

huvudduk, som skulle ha påverkat den montenegrinska målningen i större utsträckning än 
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målningen i det nordliga Gotland. Traditionen i det medeltida Sverige var dock även den 

sådan, att gifta kvinnor skulle med en huvudduk skyla håret medan ogifta kvinnor fick gå 

barhuvade.
89

 Utifrån detta skulle man kanske kunna sluta sig till att konstmästaren inte hade 

försett den gotländska Madonnan med huvudduk, emedan hon ansågs vara en jungfru trots att 

hon hade gett liv åt Jesus. Men då skulle man bli tvungen att i analogi med denna teori säga 

att Gudaföderskan från Balkanhalvön har huvudduk för att man inte anser henne vara jungfru. 

Med andra ord skulle det i så fall ha rört sig om två motsatta tolkningar på Marias oskuld.  

Den ena tolkningen - att Maria var en själslig och kroppslig oskuld trots att hon hade givit liv 

åt Jesus och därför inte hade någon huvudduk, och den andra tolkningen att Maria var en 

själslig oskuld men en kvinna som givit liv åt Jesus och därför bär huvudduken som gifta 

kvinnor gör. Eller kanske är det trots allt en kontemporär kulturskillnad som har medfört en 

obligatorisk huvudduk på Gudaföderskan i målningen från Balkan. För att övergå från 

huvudduken till Marias ansikte, kan jag märka att i den gotländska versionen av målningen 

framställdes kvinnoansiktet som mer västerländskt och i den montenegrinska målningen som 

mer sydländskt. Och just framställningen av kvinnoansiktena, i egenskap av Jungfru Maria, är 

enligt min bedömning den största skillnaden mellan målningarna. Det var just vid denna 

framställning som konstnärerna, enligt min syn, präglade bilderna mest inom den givna 

bysantiska kanon.  De olika framställningarna av samma kvinnoansikte – urbilden, Madonnan 

i Mästerby kyrka och Gudaföderskan i klosterkyrkan Bogorodična Crkva, verkar påverkade 

av det västerländska och sydländska kvinnoidealet. Det är mycket möjligt att konstmästarna 

som skapade de två muralmålningarna, har varit påverkade, omedvetet eller medvetet, av 

kontemporära skönhetsideal och omgivande kvinnors utseende, när de målade Madonnan på 

Gotland och Gudaföderskan i Montenegro, trots de rättsnören eller förlagor inom den 

bysantiska religionskonsten som de hade att följa under skapandet av målningarna. 

Målarmästarna har således genom egna betoningar, färgat målningarnas framställningar och 

därav den, enligt min bedömning, märkbara skillnaden i kvinnoansiktenas stil. 

 

Skildringen av Jesusbarnet i de båda bilderna är lika med avseende på Jesus blick riktad mot 

betraktaren. Detta med att det bara är Jesus som har ögonkontakt med betraktaren verkar i 

religiöst hänseende vara motiverat. Ikonen som den besjälade bilden, gör sig här gällande. 

Bilden ska förmedla sanningen och kan endast göra det via den enda gudomliga varelsen i 

gruppen, Jesus. Därför är det Jesus som endast har ögonkontakt med betraktaren – den 

troende. För onekligen är det så att kyrkokonsten är ämnad den troende. Om man betraktar 

Jesus dräkt i freskmålningen från Bogorodična Crkva, ter den sig vara detaljerat utförd – 
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korsmönstret är synligt med förfinade färgövergångar. Intrycket av att det handlar om ett tunt 

och slöjlikt tyg fås i målningen, vilket inte är fallet med Jesusbarnets dräkt i Mästerby kyrka. 

Barnets dräkt har där framställts med relativt grova gröna linjer. Dessa linjer till skillnad från 

schatteringseffekter åskådliggör vecken på tyget. Denna linjära, ytmässiga teknik för tankarna 

till modernistisk konst och ger bilden dess karaktär. 

 

Bakgrundens färg är i de två analyserade muralmålningarna grå. Den grå färgen ger ett intryck 

av lugn och stabilitet i bilderna, vilket enligt min mening säkerligen var syftet med färgen.  

 

Avslutningsvis vill jag återknyta diskussionen till Lagerlöfs teori om att det bysantiska 

kyrkomåleriet var enhetligt under 1100-1200-talet, vilket ska ha influerat de gotländska 

muralmålningarna emedan de utfördes av bysantiska målarmästare från Ryssland eller 

Grekland. Jag ställde i det gällande fallet och grundlagt på Lagerlöfs teori, således upp en 

hypotes om att den bysantiska muralmålningen av Madonnan, Jesusbarnet och de två änglarna  

i Mästerby kyrka på Gotland  är av likartad bysantisk stil, med alla dess utmärkande 

egenskaper, som freskmålningen med dito motiv i klosterkyrkan Bogorodična Crkva i 

Montenegro. Utifrån kartläggningen av de gemensamma dragen i de två muralmålningarna 

genom min studie, kan jag sålunda bekräfta den uppställda hypotesen. Jag vill dock tillägga 

att den gotländska Madonnan har en mer utpräglad rysk ikonstil med den accentuerade linjära 

och ytmässig särpräglingen, medan den montenegrinska freskmålningen i Bogorodična Crkva 

är mer bysantiskt influerad med den plastiska volymbetonade måleristilen. Detta gör att man 

som betraktare får intryck av att den montenegrinska freskmålningen är mer tung medan den 

gotländska ter sig luftigare.   

 

Dessutom kan som en följd av bekräftelsen, genom ett bredare perspektiv sett, Lagerlöfs teori 

om att det bysantiska måleriet vid 1100-1200-talet var i stort enhetligt i hela det bysantiska 

riket, få ett blygsamt stöd genom denna undersökning.
 

 

 
4. SAMMANFATTNING 
 
Denna studie har således till syfte att undersöka sammanfallande måleristiska och 

ikonografiska drag hos två utvalda muralmålningar, den ena i klosterkyrkan Bogorodična 

Crkva, Montenegro, och den andra i Mästerby kyrka, Gotland, Sverige, båda utförda av 
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bysantiskt skolade målarmästare under 1100 till 1200-talet. Motiven i målningarna är 

överrensstämmande och utgörs av Jungfru Maria med Jesusbarnet och två änglar. 

Kompositionen är även den likartad med Maria och Jesusbarnet i centrum med änglarna som 

flankerar bilden. Ett val av två målningar med samma motiv har för avsikt att underlätta 

komparationen av målningarna. Studiemetoden är komparativ och av kvalitativ art, det vill 

säga den stödjer sig på observationer med hjälp av den hermeneutiska traditionen. Studien har 

som mål att kartlägga de gemensamma dragen för de två nämnda muralmålningarna och att 

utifrån detta bekräfta den uppställda hypotesen om att den bysantiska måleristilen i de två 

målningarna som utgör föremål för undersökningen, var likartade, vilket visade sig vara fallet. 

Dock verkar den gotländska Madonnamålningen vara mer ryskinfluerad med den linjära och 

ytmässiga särpräglingen medan den montenegrinska Gudaföderskan har en renare bysantisk 

påverkan i stilen där det plastiska, volymbetonade är framträdande.  

 

Kartläggningen av de gemensamma dragen bekräftar således i stort den uppställda hypotesen 

och utgör samtidigt ett blygsamt stöd till Lagerlöfs teori om att den bysantiska måleristilen 

var enhetlig under1100-1300-talet.  
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