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1. Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att belysa och diskutera den utveckling som skett inom kyrkokonsten, 

och då främst altartavlor. Undersökningen grundar sig i två kyrkor i Uppsala stift, Gamla 

Uppsala kyrka och S:ta Maria kyrka. 

   Urvalet är begränsat till att beröra konst från 1200-talet fram till modern tid. Metoden som 

använts är ikonografisk bildanalys av altartavlor och altarskåp i de utvalda kyrkorna likväl 

som forskning i kyrkokonstens utveckling i modern och gammal litteratur. Genom 

undersökning av skriftverket Biblia Pauperum dras slutsatser gällande den äldre 

kyrkokonstens inspirationer. 

   Undersökningen påvisar att en utveckling har skett inom kyrkokonsten. Konstnärerna har 

fått en större frihet i val av innehåll och form på konsten som beställs. Detta innebär att 

konsten får ett uttryck som i likhet med annan modern konst skiljer sig från den äldre 

konstens uttryck. Kyrkan är fortfarande en plats för konsten och en plats där konsten kan 

utvecklas och spridas. 

 

1.1. Nyckelord  

 

Kyrkokonst, Uppsala stift, Altartavla, Altarskåp 
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4. Inledning 

Undersökningen tar upp forskning om kyrkokonst och dess utveckling från kristnandet av 

Uppland fram till modern tid. Särskilt intresseväckande med konsten i svenska kyrkor är hur 

väl den är bevarad för vår tid. Eftersom Sverige skonats från en stor mängd krig och 

oroligheter samt att konstverken aktivt har bevarats i de enskilda kyrkorna under 

reformationen gör att vi idag har mycket konst bevarad i bra skick.
1
  

   Uppsatsen begränsas till att beröra konsten inne i kyrkan och då främst besmyckningen vid 

altaret. Detta innebär att både altarskåpen och altartavlorna undersökts. Skillnaden mellan 

altarskåp och altartavla är att de har tillverkats under olika tidsepoker och denna skillnad och 

vad det innebär kommer att förklaras och förtydligas längre fram i uppsatsen.  

   Det är tydligt att ingen konst i kyrkor har skapats eller skapas utan mycket förarbete och 

analys. Däremot verkar det inte som om uppländska konstnärer under medeltiden och framåt 

påverkats av de officiella rättesnören och normer som funnits söderut kring Tyskland. Att 

konstverken skapats på en tydlig beställning verkar dock klart. Verket Biblia Pauperum och 

undersökningar som gjordes på slutet av 1800-talet likväl som Historiska museets projekt 

kring medeltidens kyrkokonst
2
 ger en relativt tydlig bild av hur konsten producerats. 

4.1. Syfte & frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att belysa den utveckling som skett inom kyrkokonsten. I och 

med ett allt mer sekulariserat samhälle har syftet med konsten i kyrkan utvecklats från att vara 

informerande till att främst vara estetiskt tilltalande. 

   Frågeställningen grundar sig i hur kyrkornas altartavlor ser ut idag. Därefter följer således 

frågan; hur såg altarskåpen och konsten ut i äldre kyrkor? Hur mycket konstnärlig frihet har 

moderna konstnärer i liknande uppdrag idag? Hur har den konstnärliga friheten kommit att 

påverka kyrkokonsten och dess slutgiltiga uttryck idag?  

4.2. Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad efter klassisk forskaruppsatsmodell. Först följer metod och urval där 

det bland annat redogörs för den analysmodell som används och en redovisning av urvalet för 

undersökningen. I bakgrunden reds begrepp och ord relevanta för undersökningen ut och 

relevant forskning gällande urvalet redovisas. Resultatet är därefter uppdelat i två delar, en 

första del gällande fakta kring kyrkokonst och en andra del gällande bildanalyser utifrån dessa 

fakta. 

   Till uppsatsen skapades även en visuell gestaltning som kommentar och presentation av 

undersökningens slutsatser. Tanken med de båda tavlorna som skapades är att visuellt visa 

och ge exempel på den utveckling som skett inom kyrkokonst. Dessa finns i slutet av 

uppsatsen i bilaga 1. 

  

                                                 
1
 Historiska museets hemsida, 2007 

2
 Historiska museets bilddataprojekt, 2003 
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5. Metod  

5.1. Urval  
 

Urvalet för undersökningen var till förmån för fokusering på en äldre och en modernare kyrka 

i Uppsala stift. Denna begränsning utgick från en undersökning utifrån vilka kyrkor som fanns 

i stiftet och vid vilket år de invigdes.
3
 Eftersom många kyrkors inredning till stor del 

innefattar konst i hela interiören så begränsades undersökningen till kyrkornas altartavlor och 

fokus på hur de är utformade. Utifrån detta kunde en undersökning sedan göras i jämförelse 

med äldre och modernare konst i kyrkan. 

   Vid några tillfällen i uppsatsen används uttrycket konstnärlig frihet. Detta uttryck är främst 

applicerbart på den moderna konsten eftersom konstnärens funktion har utvecklats med tiden 

då medeltida konstnärer hade en annan funktion är nutidens konstnärer. Det skråsamhälle som 

målarna var anslutna till då tillhandahöll en tjänst
4
. Idag är hantverket utvecklat till ett 

hantverk där skapandet är mer centralt för hantverkaren än produkten.  

   I undersökningen används även textstycken och citat ur Bibeln. Detta görs främst i 

bildanalyser för att belägga och förtydliga vissa slutsatser som görs i och med att konstverken 

skapats för kyrklig verksamhet. 

5.2. Bildanalysmetod 
 

Bildanalyserna utgår från den ikonografiska metoden enligt Erwin Panofsky. Den 

ikonografiska analysen utgår från Panofskys teori att tolkningen av ett konstverk sker i tre 

steg; en pre-ikonografisk beskrivning, därefter en ikonografisk analys och slutligen den 

ikonologiska tolkningen.
5
 Ikonografi är beskrivet som läran om motiven,

6
 som är väldigt 

centralt inom sakral konst, vilket gör modellen lämplig för analys av den sakrala konsten i 

denna undersökning. Detta blir även tydligt om vi läser Mereth Lindgrens beskrivning av 

trestegsmodellen: ” 1) den naturliga ("detta är en man"); 2) den ikonografiska ("detta 

föreställer Kristus som smärtoman"); 3)den ikonologiska ("motivets utformning har sitt 

ursprung i 1300-talets mystik").”
7
  

   Reine Rydén beskriver analysmodellen på ett liknande sätt med den primära tolkningsnivån 

med beskrivning, den sekundära nivån för identifiering av bland annat symboler och attribut 

och slutligen den sista nivån för att synliggöra bildens inre mening. Rydén beskriver den inre 

meningen på följande sätt: ”Denna är ett uttryck för attityder och mentaliteter hos konstnären 

samt i den tid och det land där bilden kom till. Sökandet efter den inre meningen förutsätter 

inlevelse i konstnärens personlighet och i hans värld.”
8
  

   Detta är således en modell för att först klassificera ett motiv genom beskrivning och sedan 

identifiera symboler och liknande i bilden. Till sist sätts konstverket in i dess historiska 

sammanhang och kontext för en analys i bildens inre mening. Det är även så analysmetoden 

kommer att användas i denna undersökning. 

  

                                                 
3
 Uppsala Stifts Startsida, 2013 

4
 Nationalencyklopedin, 2013 

5
 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, 2004, s. 31-34 

6
 Broby-Johansen, R, 1975, s.87 

7
 Lindgren, Mereth, Nationalencyklopedin, 2013 

8
 Rydén, Reine, 2006 
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6. Bakgrund 

6.1. Altarskåp och altartavlor 
 

Det kan vara av vikt att först förtydliga för läsare som inte är invanda vid den sakrala konstens 

begrepp vad en altartavla är och samtidigt förtydliga skillnaden mellan altartavla och 

altarskåp. En altartavla är en tavla med religiöst motiv som är placerad ovanför altaret
9
 i 

kyrkan. Ett altarskåp är en skåpformad altartavla med träsmide och helgonfigurer
10

, med 

syftet att flera olika bibliska händelser kan visas beroende på kyrkoårets gång och vissa 

högtider.  

   Redan runt omkring år 1000 började man dekorera kyrkans altare och i slutet av 1200-talet 

tillkom det så kallade retablet
11

, en skärm som stod bakom altaret. Retablet dekorerades med 

målningar och polykroma skulpturer.
12

 Detta utvecklades till större skåp med fler 

dekorationer i skåpets mittendel, även kallad corpus
13

, och flyglar som gick att öppna och 

stänga. På insidan av skåpen fanns skulpturer och dörrarna var beprydda med målningar.
14

 

Altarskåpen importerades oftast från Nederländerna med omnejd men även en inhemsk 

produktion pågick.
15

 Under 1800-talet skedde en förändring och altartavlor började tillverkas 

istället för altarskåpen. Denna utveckling har bland annat inneburit att moderna kyrkor från 

1900-talet och framåt ofta har osmyckade altare.
16

 

6.2. Biblia Pauperum 
 

I och med kyrkans ständiga utveckling förändras med tiden tillvägagångssättet att läsa Bibeln 

i kyrkans verksamhet. Förändringen sker från att läsa Bibeln kronologiskt, så kallad lectio 

selecta, till att enbart vissa delar läses, så kallad lectio propia.
17

 Detta sätt att läsa delar ur 

Bibeln sker bland annat på 1300-1400 talet då Biblia Pauperum dateras till.
18

 Biblia Pauperum 

betyder ”de fattigas bibel” och är en slags bildbibel. Det är troligt att benämningen av boken 

syftar på ”de i anden fattiga” med andra ord de som behövde öka sin kunskap om Bibeln.
19

 

Biblia Pauperum är ett skriftverk kombinerat med bilder som troligen har uppkommit och 

spridits från Sydtyskland. Det anses att S:t Ansgar, biskop i Bremen är verkets upphovsman.
20

 

Bokens syfte var att även fungera som rättesnöre för konstnärer i kyrkan. Litteraturen och 

bilderna tillverkades för att stävja konstnärerna så att inga verk som inte var i likhet med 

Biblia Pauperums berättelse tillverkades.
21

 Utifrån Biblia Pauperum skapades mycket konst 

och resultatet blev att mycket av konsten kom att följa en gemensam trend. Stävjandet av 

konsten påverkar såklart människors kunskap om Bibelns berättelser då kunskapen främst 

spreds till människorna genom just kyrkornas konst. Den första Bibeln på svenska, Gustav 

                                                 
9
 Nationalencyklopedin, 2013 

10
 Höglund, Eva, Karlsson, Lennart & Nodermann, Maj, 1999, s. 9  

11
 Broby-Johansen, R, 1975, s.169 

12
 Broby-Johansen, R, 1975, s.161 

13
 Nationalencyklopedin, 2013 

14
 Historiska museets hemsida, 2006   

15
 Höglund, Eva, Karlsson, Lennart & Nodermann, Maj, 1999, s.9 

16
 Lindgren, Mereth, Nationalencyklopedin, 2013 

17
 Nationalencyklopedin 

18
 Broby-Johansen, R, 1975, s.26 

19
 Historiska museets hemsida, 2007 

20
 John Corbett, 2010 

21
 Sylwan, Otto, 1899, s.30 
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Vasa Bibel, utkom först år 1540.
22

 Detta visa på hur viktig konsten var för kyrkans besökare 

fram till och med att Biblar på svenska började spridas och läskunnigheten ökade. 

7. Resultat  

Resultatet är uppdelat i två delar. Den första delen berör den fakta som funnits att tillgå 

gällande kyrkokonst under medeltiden och även fakta och slutsatser gällande användandet av 

Biblia Pauperum och dessutom en del om modern kyrkokonst. Den andra delen berör en 

bildanalys av altarskåpet i Gamla Uppsala kyrka och altartavlan i S:ta Maria kyrka. 

7.1. Kyrkokonsten 

7.1.1. Beställning och bekostning av kyrkokonst 
 

Att bygga en ny kyrka var under medeltiden mycket kostsamt och betalades ofta av en rik 

godsägare. Genom att låta bygga kyrkan visade denne sin makt och sin status i samhället 

också efter att denne dött. Utsmyckning av kyrkor var även mycket kostsamt och bekostades 

oftast av en donator, eller en stiftare. I likhet med godsägaren kunde den som donerade till 

kyrkan säkra sin status på jorden och i himlen eller botgöra för sina synder.
23

  

   Enligt en inskrift från 1200-talets mitt i Anga kyrka på Gotland så vet vi att en medeltida 

kyrka inte ansågs vara färdigbyggd förrän även målningarna var färdiga. Detta gällde all 

besmyckning i kyrkan, skulpturer likväl som glasfönster men det är oklart om det även gällde 

altarskåpen.
24

 Altarskåpen var i likhet med kyrkans övriga besmyckning mycket dyra och 

detta krävde att donatorn var mycket rik. Ett exempel på hur man genom donationer kunde 

visa sin generositet till omvärlden och de efterlevande är bland annat så som Cordt Rogge, 

biskop i Strängnäs, som lät uppvisa sin vapensköld på de två skåp han skänkte till Strängnäs 

domkyrka.
25

 

   Vi kan dra slutsatsen att donatorerna och således beställarna av konsten i kyrkorna kunde 

påverka konstnären i skapandet av altarskåpen. Däremot måste vi här utesluta de altarskåp 

som skapades som kopior till redan existerande verk då konstnären självklart hade svårare att 

påverka konstverkens innehåll. Det var ganska vanligt att de inhemska skåp som tillverkades 

producerades som kopior av de mer invecklade skåpen som importerats söderifrån. Ett 

exempel på detta är bland annat altarskåpet i Ljusdals kyrka, tillverkat i Antwerpen omkring 

1500, och den kopia som Peder Olofsson från Kämsta skapade till Ovikens kyrka i Jämtland 

på 1650-talet.
26

 

   Det är dock mycket svårt att få information om hur beställningar formulerades och vilka 

krav som ställdes på konstnärerna ifråga om konstverkets innehåll. Genom att undersöka 

kyrkornas räkneböcker kan man utläsa vilka donationer som skänkts till kyrkan. I dessa kan 

man även se vad de skulle användas till, dock inget om hur konstverken ämnades se ut.
27

 Det 

är tydligt att konsten var viktig för församlingen, när Gamla Uppsala kyrka brann på 1200-

talet räddades flera stora konstföremål ur branden. Än idag finns dessa konstverk bevarade 

och skyddas av församlingen Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att konsten redan då ansågs 

värdefull.
28

  

                                                 
22

 Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, 2009, s.41 
23

 Historiska museets hemsida, 2007 
24

 Historiska museets hemsida, 2006 
25

 Historiska museets hemsida, 2006 
26

 Eva Höglund, 1999, s.12-27 
27

 Nordermann, Maj, 1999, s.53ff 
28

 Skagegård, Lars-Åke, 2013 
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Bild 1: Altarskåp i Gamla Uppsala kyrka. 

Illustration: Anna Thorell Stårsta, 2013 

7.1.2. Biblia Pauperum i Uppländska kyrkor 
 

Utifrån enbart en analys av kyrkmålningar utan vidare kunskap om dess uppkomst kan det 

vara svårt att avgöra om konstnären eller kyrkan tagit beslut gällande konstverkets placering 

och innehåll. Otto Sylwan diskuterar detta och kommer i sin analys fram till att konstnärer i 

Uppland inte verkar ha sett sig bundna till Biblia Pauperums beskrivningar utan snarare 

verkar ha följt en avvikande tradition.29 Vi kan utifrån detta påstå att Biblia Pauperum kan ha 

påverkat den konst som finns i uppländska kyrkor. Mest troligt är dock att konstnärerna 

skapat konsten utifrån bibliska berättelser i allmänhet och inte sett sig tvungna att följa 

rådande normer från Tyskland. 

7.2. Analyser av utvald kyrkokonst 

7.2.1. Analys av altarskåpet i Gamla Uppsala kyrka 
 

Gamla Uppsala kyrka står på den plats, norr om dagens Uppsala, där ett gammalt hedniskt 

tempel sägs ha funnits. År 1070 skrev den tyske Adam av Bremen om den hedniska byggnad 

som stod på denna plats.
30

 Svenska kyrkan skriver även ”enligt Adam av Bremens berättelse 

från 1070-talet fanns ett hednatempel som lyste av förgyllningar och det fanns beläten av 

Oden, Tor och Frej. Vart nionde år for svearna hit för att fira midvinterblot, 

vårdagsjämningsblot och riksblot.”
31

 Men i och med kristnandet av Sverige och Uppland så 

revs det hedniska templet och en domkyrka byggdes på platsen. Detta skedde efter Sveriges 

konung Olof Skötkonung
32

 kristna dop. Han lät byggda Gamla Uppsala domkyrka som säte 

för ärkebiskopar och även för kungahuset. Domkyrkan stod färdig år 1130, invigdes 1164 

men brann häftigt 1245. Det var efter denna brand som ärkebiskopssätet flyttades till Östra 

Aros och Uppsala Domkyrka byggdes och den gamla domkyrkan degraderades till 

sockenkyrka.
33

  

   Enligt inventarieuppgifterna från Gamla Uppsala Kyrka gällande altarskåpet är det tillverkat 

1475-1500 av Bernt Notkes skola.
34

 Samma faktabeskrivning finns av Lars Roos i hans artikel 

om altarskåpet i Gamla Uppsalas hembygdsförenings skrift från 2002.
35

 Altarskåpets retabler 

kommer inte att analyseras i denna undersökning, på grund av deras skadade skick och det 

faktum att det ej funnits tillgång att 

betrakta dem. Skåpets gångjärn är alltför 

skadade och därför stänger man inte 

skåpet längre.
36

 En annan anledning är 

att bilderna på skåpen blivit förstörda av 

människor som ansett att bilderna inte 

var passande i kyrkan.
37

 För att få veta 

mer om dessa bilder bör den intresserade 

istället läsa Johan Peringskiölds 

Monumenta Uplandica per Thiundam.  

   Analysen inleds med den pre-

                                                 
29

 Sylwan, Otto. 1899. s. 35-36 
30

 Ruthberg, Sven, 1979, s.4 
31

 Svenska kyrkan, Gamla Uppsala Kyrka. 
32

 Gillingstam, Hans. Riksarkivet 
33

 Gamla Uppsala kyrka, 2007 
34

 Altarskåp, Inventarieuppgift, 1991, bilaga: 2 
35

 Roos, Lars, 2002, s. 6-11 
36

 Skagegård, Lars-Åke, 2013 
37

 Norström, Bengt Z., 2005, s.33 
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Bild 2: Altarskåp i Gamla Uppsala kyrka 

Fotografi: Anna Thorell Stårsta, 2013 

 

ikonografiska analysen med en beskrivning av skåpets utformning. Altarskåpet består av 

corpus och två retabler (bild 1). Corpus är uppdelad i två delar, en övre och en undre, och 

likväl retablerna är uppdelade i två nivåer. 

   Den övre delen i corpus är konstverkets centra och gestaltar Jesu korsfästelse samt några av 

lärjungarna och heliga Maria. I de båda retablerna presenteras totalt åtta olika helgon. I övre 

vänstra hörnet och i nedre högra hörnet presenteras kyrkans två skyddspatroner. Altarskåpet 

är av imponerande storlek och mäter 201 cm hög och 346 cm bred (bild 2). 

 

     
    

    

 

 

Utifrån bland annat Bengt Z Nordströms beskrivning av altarskåpet kan vi fastställa följande: 

  
 ”Altarskåpets helgon- och apostlafigurer på den övre raden från vänster: S:t 

Erik (en av kyrkans två skyddspatroner), S:t Eskil, Petrus, Maria, Jesus på 
korset, Johannes, Paulus, S:t Olof och biskop Henrik.  

 Nedre raden från vänster: En okänd biskop – ev Erasmus, S:t Leonard, Maria 
Magdalena, S:ta Elisabet, S:ta Birgitta, S:ta Gertrud, S:t Bernard av Clairvaux 
och S:t Lars (en av kyrkans två skyddspatroner)”.38  

 
Utifrån den ikonografiska analysen ser vi nu på de enskilda gestalterna som i händerna har 

haft attribut som karakteriserar deras identitet. Dessa har dock med åren blivit skadade och 

flera av gestalterna saknar idag attribut. Detta skapar bland annat en viss oklarhet angående de 

två kungarna som är porträtterade. Eftersom attributen för S:t Erik (bild 3) och S:t Olof (bild 

4) skadats så är det svårt att avgöra vem som är vem. Baserat på Nordströms beskrivning kan 

vi se att båda är gestaltade i konstverket.
39

Ett av helgonen med attribut som är värdefullt att 

                                                 
38

 Norström Z, Bengt, 2005 
39

 Skagegård, Lars-Åke, 2013 
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Bild 3: Detalj ur altarskåp 

S:t Erik. Fotografi: Anna 

Thorell Stårsta, 2013 

Bild 4: Detalj ur altarskåp 

S:t Olof. Fotografi: Anna 

Thorell Stårsta, 2013 

nämna är dock ”heliga Birgitta med boken, där hennes uppenbarelser är nedtecknade”.
40

 Det 

är föga överraskande att de båda helgonen S:t Olof och S:t Erik är placerade i skåpet eftersom 

de är två av de vanligare helgonen i nordiska altarskåp, heliga Birgitta är däremot det mest 

kända.
41

 S:t Erik förknippas väl med Gamla Uppsala kyrka och anses vara den som 

fullbordade byggnationen av kyrkan enligt den så kallade ”Erikslegenden”.
42

  

   Altarskåpets huvudmotiv är däremot korsfästelsen som är porträtterad i övre delen av corpus 

(bild 5). Korsfästelsen är ett mycket vanligt motiv för altarskåp och altartavlor och är oftast 

det centrala motivet i konstverken. Inga Lena Ångström-Grandien beskriver altartavlor i 

Sverige i sin avhandling och i den blir det tydligt att korsfästelsen är ett vanligt återkommande 

motiv.
43

  

   I detta konstverk porträtteras Jesus på korset tillsammans med lärjungarna Petrus, Johannes 

och Paulus och dessutom heliga Maria. Maria Magdalena porträtteras även i konstverket, 

dock inte tillsammans med de övriga bibliska gestalterna utan i nedre delen av corpus. 

   Under korset finner vi en döskalle, även kallad Adams skalle, vilket är vanligt i altarskåp 

och andra altardekorationer.
44

 Detta beror på att man enligt gammal judisk tro tror att Golgata 

är Adams begravningsplats likväl som det är platsen där Jesus korsfästs.
45

 Vi kan även göra 

en tolkning utifrån Bibelns berättelse gällande detta. När Jesus dör på korset så dör han för 

alla människors synder och återställer då det misstag som Eva gjorde i Edens lustgård i och 

med syndafallet. Genom att offra sig själv på korset förlåts alla människor för sina synder och 

slipper därmed helvetet.
46

 Slutsatsen blir oavsett vilken tolkning vi väljer att skallen är 

placerad under korset för att symbolisera död och mänsklighet. 

 

 
 

 

 

 

                                                 
40

 Ruthberg, Sven, 1979, s.6 
41

 Historiska museets hemsida, 2011 
42

 Littmarck, Tore, 2002, s. 26-27 
43

 Ångström-Grandien, Inga Lena, 1992 
44

 Ångström-Grandien, Inga Lena, 1992 
45

 Påsknattspredikan 2012, Svenska kyrkan 
46

 Bibeln, 2000 



11 

 

Bild 5: Detalj ur altarskåp, 

Jesus på korset. 

Fotografi: Anna Thorell Stårsta, 2013 

Slutsatsen enligt den ikonologiska analysen och bildens inre mening blir att konstnären tydligt 

försökt porträttera den bibliska berättelsen om korsfästelsen och dessutom inkluderat viktiga 

helgon för församlingen. I jämförelse med bilder kring korsfästelsen från Biblia Pauperum 

finns det flera likheter. Till vänster om Jesus ser vi både i altarskåpet och i Biblia Pauperum 

Maria och till höger ser vi en lärjunge. I beskrivningar av altarskåpet anses detta vara 

Johannes. Utifrån Biblia Pauperum är det svårt att avgöra vem lärjungen vid Jesus sida är, 

men det är troligt att det är Johannes då han enligt de bibliska berättelserna var en av de 

lärjungar som följde Jesus väg till korset tillsammans med Maria. Självklart kan konstnären 

utgått från andra inspirationskällor vid placeringen av gestalterna, men dessa likheter går att 

finna med Biblia Pauperum. 

   I samma del av corpus finner vi Petrus och Paulus gestaltade. Petrus var en av Jesu lärjungar 

och den som grundade den Kristna kyrkan. Paulus var inte en av Jesu lärjungar men en av de 

första missionärerna. När vi vet detta så är det inte överraskande att de båda är placerade i 

altarskåpet. I likhet med de kristna missionärer som kom till Uppland för att kristna 

hedningarna på den plats där Gamla Uppsala kyrka ligger idag så kristnade Petrus och Paulus 

många hedningar söderut i Europa.
47

 Här verkar någon ha gjort ett medvetet val för att åsyfta 

en historisk händelse som påverkat den kristna kyrkans skapande och utveckling. 

  

                                                 
47

 Historiska museets hemsida, 2011  
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Bild 6: Altartavla St:a Maria kyrka 

Fotografi: Anna Thorell Stårsta, 2013 

7.2.3. Analys av altartavlan i S:ta Maria kyrka 
 

S:ta Maria kyrka i Uppsala invigdes 1993
48

 och är en kyrka i Uppsala stift. Altartavlan i 

kyrkan beställdes i och med byggnationen och skapades av textilkonstnären Karin Amnå-

Lindberg (hädanefter hänvisad till som konstnären). Konstverket består av tre vävnader som 

tillsammans bildar ett kors och en gloria (bild 6).  

 

 
    

  

                                                 
48

 Bergman, Mats, 2013 
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Bild 7: Detalj ur altartavla S:ta Maria kyrka 

Fotografi: Anna Thorell Stårsta, 2013 

Bild 8: Detalj ur altartavla S:ta Maria kyrka 

Fotografi: Anna Thorell Stårsta, 2013 

I hålrummet mellan de tre vävarna finns det handavtryck i olika storlekar i den vita 

bakgrunden. Vävarnas färger går i en blåtonig skala, till grått, orange, gult, rött och lila. I den 

översta väven finns ett rött valvformat fält på en grå grund och de båda nedre vävarna har 

färgskiftningar enligt beskrivningen ovan. I de båda nedre vävarna finns även del detaljer i de 

nedre yttre hörnen. I den högra ser vi något som liknar ax och säd (bild 7) och i den vänstra 

kan man urskilja något som liknar människor (bild 8). Ovanför altartavlan och runt hela 

kyrkorummet finns det i takhöjd fönster som ger rummet ett starkt ljussken.  

   Väggarna är i tegel och ger ett industriellt uttryck. Kyrkorummet har dock mycket konst 

som tillsammans förstärker rummets sakrala uttryck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processen för att få fram konstverket var på många sätt unik och utgick från en urvalsprocess 

liknande en tävling. Konstnären beskrev det som en väldigt ordentlig process med mycket 

kontroller men att hon trots detta fick mycket frihet i sitt skapande. De instruktioner som gavs 

var att konstverket ”skulle vara sakralt och att det skulle vara meditativt”.
49

 I intervju med 

konstnären berättade hon att hon upplevde fullt förtroende och att processen kändes väldigt 

öppen.
50

  

   Konstnären beskriver vidare hur hon bland annat besökte arbetsplatsen under byggnationen 

och hur hon då inspirerades både av mötet med arkitekten och av bibeltexten Jesaja 9:2-7;  
 
”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. 
De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet 
fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska 
bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i 
striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras 
av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, 
och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, 

                                                 
49

 Amnå-Lindberg, Karin, 2013 
50

 Amnå-Lindberg, Karin, 2013 
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Bild 9: Detalj ur altartavla S:ta Maria kyrka 

Fotografi: Anna Thorell Stårsta, 2013 

Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids 
tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och 
rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta.”51 

 

Altartavlan, tillsammans med den övriga konsten, förstärker känslan av ett sakralt rum och en 

meditativ miljö tack vare sina uttryck och innehållet i dem. Mycket av den övriga konsten 

presenterar personer och händelser ur Bibeln men detta gör däremot inte altartavlan.  

   Vi kan tolka altartavlan som en gestaltning av Jesus död på korset. Hela konstverket kan på 

många sätt symbolisera Jesus som en viktig gestalt i den kristna tron. Konstnären inspirerades 

av ett bibelcitat om Jesus vilket förstärker analysen och tolkningen gällande detta. I denna 

bibeltext kan vi även läsa ”De glöds inför dig som man glöds vid skörden” vilket för tankarna 

till de veteax som är placerade i den nedre vänstra väven (bild 7). Utan medvetenheten om 

konstnärens inspiration hade antagligen detta inte haft någon påverkan på konstverkets uttryck 

och vårt intryck av det. Det faktum att de är placerade där för även tankarna till bönder och till 

människans närhet till naturen som kanske för många av kyrkans besökare idag är väldigt 

frånvarande och exotiskt men icke desto mindre närvarande i berättelsen om Jesus i nya 

testamentet. 

   Handavtrycken på väggen (bild 9) 

bakom vävarna är skapade tillsammans 

med små barn. Konstnärens tanke med 

detta var att genom dessa handtryck 

skapa ett skuggspel med ljuset och 

användningen av just barnhänder var för 

att skapa en världslig historia och för att 

skapa ett spår till framtiden.
52

 I Bibeln 

kan vi många gånger läsa om hur Jesus 

anser att barnen är viktiga i samhället. 

Exempelvis i Markusevangeliet 10:15 

kan vi läsa följande: ” Sannerligen, den 

som inte tar emot Guds rike som ett barn 

kommer aldrig dit in.”
53

 Enligt Henrik 

Viberg som arbetar i församlingen 

används konstverket i verksamheten 

tillsammans med barn. Kyrkans 

verksamhet består till stor del av 

ungdoms- och barnverksamhet och 

kyrkans byggnad skapar många 

möjligheter för detta.
54

 En slutsats vi kan 

dra här är att konstnärens syfte med att 

inkludera barn i konstverket har framgått 

och utnyttjas av de verksamma i 

församlingen. 

   Konstnären beskrev att ” formen på 

glorian har inspirerats av den vackra 

murningen över dörren in till sakristian, 

                                                 
51

 Bibeln 2000 
52

 Amnå-Lindberg, Karin, 2013 
53

 Bibeln 2000 
54

 Viberg, Henrik, 2013 
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glorian vilar på ett törne symbios för världens ondska och myckenhet och smärta.”
55

 Valvet 

skapar en gloria för gestaltningen av Jesus på korset som tidigare diskuterats. Utan att 

egentligen placera en tydlig gestalt på plats skapar konstnären denna illusion. Denna tolkning 

behöver såklart inte vara fullkomlig eller följas av många men det är lätt att tolka detta. 

Tomrummet mellan vävarna skapar tydligt ett tecken som för många kyrkobesökare är 

välkänt och dessa människor kommer antagligen göra en liknande tolkning. 

   Altartavlans inre betydelse är mer svårtolkad än altarskåpet i Gamla Uppsala kyrka. 

Konstnären och kyrkan ville skapa ett sakralt konstverk till kyrkans verksamhet. Att gestalta 

Jesus i en altartavla är återkommande både i äldre och modernare kyrkokonst. I detta 

konstverk är han däremot inte gestaltad tydligt som en människa utan snarare som det tecken 

som vi känner igenom honom genom. 

   Kyrkorummet som altartavlan är placerad i påminner på många sätt om en industrilokal med 

tegelväggar och modern arkitektur. De mjuka vävarna skapar här en kontrast som är 

övervägande positiv och till förmån för konstverkets uttryck. Kontrasten mellan vävarna och 

stenväggen finns även i konstverket. Denna altartavla är en tydlig utveckling från altarskåpen 

i likhet med det i Gamla Uppsala kyrka. 

  

                                                 
55

 Amnå-Lindberg, Karin, 2013 
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8. Diskussion 

8.1. Den gamla konsten och den konstnärliga friheten 
 

 Hur såg altarskåpen och konsten ut i äldre kyrkor?  

 

Utifrån mina undersökningar så ter det sig att konstnärer som skapade konst till kyrkorna på 

1200-talet och en bit framåt inte var fria i sitt konstnärskap och i valet av bilder till kyrkorna. 

Detta bör dock jämföras med konstnärer söderut i Europa som var mycket strikt ledda av 

bland annat skriftverket Biblia Pauperum. Konstnärerna i Uppland hade dock fortfarande en 

viktig uppgift i att berätta Bibelns berättelser för de kyrkobesökare som inte kunde läsa. 

Utifrån analysen av altarskåpet i Gamla Uppsala kyrka så är det svårt att se om inspirationen 

varit just Biblia Pauperum. Likheter går att finna, men det räcker inte för att slutgiltigt kunna 

avgöra om det är inspirerat av Biblia Pauperum. Det är tydligt att det var viktigt att bilderna 

representerade Bibeln och på många sätt var informerande, då det var just Bibelns berättelse 

som stod i centrum för bilderna. Det är såklart mycket svårt att avgöra konstens syfte och hur 

konsten har beställts av konstnären eftersom det rör sig om uppgifter som sedan länge är 

bortglömda.  

   Mottagarna av konsten är viktiga att diskutera och detta kan på vissa sätt komma att påverka 

slutsatsen av denna undersökning. För de kyrkobesökare som idag ser och uppskattar konsten 

i våra äldre kyrkor så är inte de beställningar och de regler som fanns av särskild stor 

relevans. Det är viktigt att nämna att för den vanliga besökaren i kyrkan så är det tämligen 

ointressant om konsten skapades på specifik beställning eller av konstnärlig fri vilja av 

konstnären. Det som är relevant är snarare konstverkets innehåll och form och om man kan 

uppskatta det. Eftersom uppsatsen diskuterat bland annat Biblia Pauperum och de stävjanden 

som fanns för konstnärerna under 1200-talet kan vi komma till slutsatsen att det är bra att vara 

medveten om detta men att det inte nödvändigtvis påverkar vår uppfattning av konsten idag. 

Detta är såklart beroende av hur mycket betraktaren är insatt i de bibliska berättelserna som 

konsten förmedlar.  

   Det som är av stor relevans och som har haft stor påverkan för konstens form och spridning 

är hur kostsamt och komplicerat det var att införskaffa ett altarskåp under medeltiden. Oavsett 

om skåpen importerades eller skapades inhemskt i Sverige så var det oerhört stora summor 

pengar som gick åt till produktionen. Guldblad, träsmide och polykrommålning krävde en stor 

kunskap hos hantverkaren och var dessutom mycket kostsamt. Trots detta så har många, 

nästan alla, äldre kyrkor altarskåp och dyra besmyckningar i kyrkan. Detta visar på den status 

som kyrkan hade på den tiden. En sak kan vi säkert säga, konsten både i och utanför kyrkan 

har varit viktig.  

8.2. Den moderna konsten och den konstnärliga friheten 
 

 Hur mycket konstnärlig frihet har moderna konstnärer i liknande uppdrag idag?  

 Hur har den konstnärliga friheten kommit att påverka kyrkokonsten och dess 

slutgiltiga uttryck idag? 

 

Gällande beställningen av konsten till S:ta Maria kyrka kan vi se att konstnären hade mycket 

frihet i skapandet av altartavlan utifrån den beskrivning som funnits av beställningen. Detta 

kan självklart vara ovanligt eller till och med en engångshändelse. Men med tanke på det 

faktum att konsten, och bilden av konsten, ständigt utvecklas så är det ganska troligt att en 

sådan frihet finns i nuläget. I beställningen av konst till S:ta Maria kyrka så uppskattades och 
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utnyttjades konstnärens konstnärliga frihet och blev positivt för hur konsten kom att se ut efter 

produktionen.  

   Kyrkan har tidigare varit konstens centrum i samhället eftersom det var en av de få platser 

där konst och bilder fanns, särskilt i kontrast till dagens bildberikade samhälle. Konstens 

centrum har i nutiden flyttats från kyrkan till andra platser i samhället men kyrkan finns 

fortfarande kvar som spelplan för konsten i viss utsträckning. 

   Konsten i moderna kyrkor skiljer sig från den i de äldre kyrkorna i och med att syftet med 

den har ändrats avsevärt. Om vi ser på beställningen av konsten till S:ta Maria kyrka så var 

inte kraven på konstnären särskilt specifika. Att konstnären ombeds producera sakral konst till 

en kyrka är ett föga överraskande krav. Konsten ska fungera i kyrkans verksamhet och bör 

därför vara sakral. Däremot ombeds konstnären inte skapa konst som tydligt förmedlar 

Bibelns ord i motsats till konstnärens huvuduppgift runt 1500-talet då altarskåpet i Gamla 

Uppsala kyrka producerades. Konstens funktion har alltså förändrats avsevärt och därmed 

även konstens innehåll och form. Båda altartavlorna som undersökts i uppsatsen fyller sin 

funktion i de kyrkor som de är placerade i. Båda är funktionella och i många avseenden 

imponerande hantverk som visar på stor hantverkarskicklighet. Rent innehållsmässigt skiljer 

sig den moderna kyrkokonsten från den äldre. Detta kan på många sätt ses som en självklarhet 

i och med den historiska konstutveckling som i allmänhet finns även i konst som inte är 

sakral. 

   För att sammanfatta frågeställningen så bör vi se på altartavlornas utveckling. Om vi utgår 

från de två exempel som har använts i den här undersökningen så kan vi dra slutsatsen att när 

det gäller konstnärens konstnärliga frihet så har det hänt ganska mycket. Den tidigare normen 

för kyrkokonst har utvecklats och blivit friare. Kyrkokonsten är såklart fortfarande präglad av 

kristendomen och Bibeln, vilket den alltid kommer att vara. Men det faktum att kyrkan inte 

ställer särskilda krav på konstnärer när de producerar konst öppnar upp för ett mycket större 

rum för konstnären i skapandet av kyrkokonst. 

   Undersökningen i den här uppsatsen har på flera sätt visat på hur viktigt kyrkorummet har 

varit och fortfarande är för konsten. Kyrkokonsten är i nuläget inte lika viktig som den övriga 

konsten i vårt samhälle men en plats där gammal och ny konst ofta möts. Att konstnärer får 

möjligheter att självständigt producera kyrkokonst visar att kyrkan tolererar en utveckling och 

att det fortfarande på många sätt är en plats för konst. Till skillnad mot en vanlig utställning så 

består konsten i kyrkan och kan där komma att beskådas under en lång framtid. Konstnären 

kan då, i likhet med medeltidskonstnärerna, bli förevigade genom sin konst. 
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Visuell gestaltning 

Altartavla – Äldre gestaltning 

Anna Thorell Stårsta, 2013 

 

10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1 - Visuell gestaltning 
 

Till undersökningen skapades två tavlor som kommentar och presentation av uppsatsens 

undersökning. Tanken med de båda tavlorna är att visuellt visa på den utveckling som skett 

inom kyrkokonst som undersökningen visar på. Den första av tavlorna skapades som en 

kommentar till de äldre altarskåpen och är inspirerad av bilder från bland annat Biblia 

Pauperum. Den andra tavlan skapades utifrån undersökningar av modern kyrkokonst och med 

mycket mer konstnärlig frihet. 
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Visuell gestaltning 

Altartavla – Modern gestaltning 

Anna Thorell Stårsta, 2013 
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10.2. Bilaga 2 - Inventarieuppgift Gamla Uppsala kyrka 
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10.3. Bilaga 3 - Intervju med Karin Amnå-Lindberg  
Telefonintervju 6 maj 2013. 

A: Anna Thorell Stårsta 

K: Karin Amnå-Lindberg 

 

A: Då startar jag spela in nu. 

K: Mm. 

A: Äh, jag undrar mest, lite grann, hur mycket instruktioner du fick egentligen? Du har sett 

frågorna? 

K: Förlåt? 

A: Du har sett frågorna som jag skickade till dig? 

K: Javisst. Hur gick det till när jag blev ombedd att skapa konstverket i kyrkan? Det var en 

väldigt lång process innan jag blev kontaktad. 

A: Ok. 

K: [De] åkte runt till olika konstnärer och så valde man ut två. Och vi fick tävla. 

A: Jaha, ok, så det var som en tävlingsprocess liksom? 

K: Ja det var en tävling. Maria Triller i Tobo, också jag.  

A: Ok. 

K: Och sen fick jag ja, jobbet då. Det var en väldigt, alltså, jag tror aldrig att jag har varit med 

om en så ordentlig process, alltså. Allting var så noga och jag fick, de kom upp hit och tittade 

och liksom under arbetets gång och liksom, jag var helt fri. 

A: Ja, så vilka instruktioner fick du då? Fick du inga instruktioner alls? 

K: Nej, ja det var ju det att det skulle vara sakralt och att det skulle vara meditativt. Det var ju 

i stort sett det, och det hade jag ju redan tänkt, så att.  

A: Ja, så det som finns i kyrkan skapade du egentligen helt utan beställning? 

K: Ja, nja, ja alltså inte, de la ju sig inte i, liksom, hur jag gjorde. Tyvärr så har det här blekts 

ur väldigt mycket på de här 20 åren så att det, det känns inge bra. 

A: Nej, vad inspirerades du av då specifikt? Fanns det någonting som du tänkte? 

K: Jag brukar alltid skriva, men den här är väldigt lång, men alltså ja det var ju egentligen… 

ska se, profeten Jesajas ord, alltså i nionde kapitlet andra till sjunde versen. Och det var 

liksom det här med att, det heter ju hoppets tecken. Och det var det här med att man skulle… 

ljuset segrar över mörkret, typ ja. Sen beskrev jag då att den bestod av tre delar och att 

mellanrummet bildar en kristusgestalt, en korsform, ett försoningens tecken. Mörker och 

skuggor bland träd, stenar och betong får stå för mödosamma, svåra i livet. De bruna jord och 

sandfärgerna påminner om världens jordar och öknar, den globala balansen. Åkrar, 

skördemogna med råg, vete och lin skir grönska, friskt vatten och överallt ett flödande ljus. 

En okränkbar symbios i ett evigt kretslopp. Livsavgörande för allt livs fortsatta existens. Över 

detta vilar ett ok som lyfts av. Det har fått sina olika färgtoner från en särskild händelse, i 

mitten av januari besökte jag en byggarbetsplats, en grävmaskin grävde i den våta kalla 

marken, jord och stenar schaktades undan, Granarnas grågröna majestät susande stilla. Och 

Henrik, arkitekten, hade tidigare berättat att de skulle få stå kvar, den nya och den gamla tiden 

möttes här på ett påtagligt sätt. Glorian består av tolv delar, en för varje lärjunge. Den röda 

vallmon som jag för några år sedan sett växa i Galileen på vägen mot Nasaret har fått ge 

färgerna. Utan tillstymmelse till vatten sköt de trotsigt upp ur den torra jorden som ett synligt 

tecken på en stor kärlek. Formen på glorian har inspirerats av den vackra murningen över 

dörren in till sakristian, glorian vilar på ett törne symbios för världens ondska och myckenhet 

och smärta. Min förhoppning är att den nu har gett sina tankar och känsla till er. Att budskapet 

och ljusets seger över mörkret till en framtid av hopp och frid har synliggjorts i stillhet och 

meditation får gudstjänstbesökaren ta till sig och mötas av det tilltal som ger liv och kraft.  

Det var ju liksom min förklaring till det hela.  
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A: Det var jättebra, har du den nedskriven?  

K: Ja, jag har den nedskriven. 

A: Du skulle jätte-gärna få maila den till mig? 

K: Vad sa du? 

A: Du skulle jätte-gärna få maila den till mig? 

K: Ja, men du, jag har alltså, det är jättejobbigt för mig, jag kan ta en kopia och skicka till din 

adress? 

A: Ja, men det kan du jätte-gärna få göra. 

K: Och så är det ju så då, för du har ju varit i kyrkan antar jag. För den här, alltså 

mellanrummet där som bildar korset är så har vi använt barnens händer.  

A: Ok. 

K: Så att det skulle bli som ett skuggverk då. Arkitekten hade tre små barn, diakonen en och 

prästen hade ett. Så alla dom finns med där, det var också en tanke att dom var små då och jag 

vet inte om dom har varit i kyrkan nu som vuxna. Men det var ju liksom en tanke att liksom, 

ha en världslig historia där. 

A: Ja, jag förstår. 

K: Ja, så var det. 

A: Har du något mer som du ville berätta om konstverket? Annars så tror jag att det är… 

K: Nej, jag håller bara på och tittat här nu hur allting gick till. Det var ju fantastiskt alltså, jag 

hade ju verkligen förtroende. Jag tror till och med att jag skrev upp det här i en anteckning, att 

jag fick fullt förtroende, och… Så hade jag en fråga när jag höll på med det här, över, alltså 

den här balken över det här oket eller vad jag ska kalla den för. Om jag skulle ha trä eller väv 

och då bad jag dem komma upp och diskutera det. Så det kändes väldigt öppet liksom. 

A: Ja. 

K: Och det var inga konstigheter. Och sen var det ju fantastiskt att vara med i, liksom, 

ritningsstadiet och få bygga modell och göra hela den biten.  

A: Precis. 

K: Och sen skulle de välja, bänkklädsel, och då kom de upp till mig och tittade också. Vad jag 

hade för förslag och… det var verkligen, alltså, öppen, öppen bit skulle man kunna säga. 

A: Ja, det låter ju jättebra.  

K: Ja, så var det den gången. 

A: Ja, precis. Ja, men det var nog allting som jag behövde egentligen. Tack så jättemycket för 

att du ville ställa upp. 


