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Content: The study focuses the evil within human beings and  evil actions against 
other humans and the human kind. The evil is defined as evil actions such as murder 
and actions in war. The question asked is whether the evil has a face and if it is pos-
sible in that case to paint that kind of face. The medieval mural paintings in old 
churches include Cain murdering his brother Abel based on the Bible. The study also 
includes reliefs, sculptures in stone describing Cain’s murder of Abel and sculptures 
with the Massacre of the Innocents in Bethlehem according to the Bible. 
These pieces of medieval art are compared with the paintings of evil faces by some 
modern artists. The method used in the analysis is Panofsky’s iconological method. 
The result shows that the medieval art is formally more strictly structured and that the 
modern artists have a more personal style. In addition to this fact is the different pur-
pose of the different kinds of art. The medieval mural paintings are storytelling from 
the Bible and modern art is based on influences from other artists in art history and 
the artists own ideas and thoughts in a more personal way of painting. The meaning 
in medieval art is more clear and obvious than in the modern art. 
The conclusion reached at is that evil exists but that one cannot talk about a special 
face of the evil. 
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INLEDNING 

Tanken på att beskriva ondskans ansikte har vuxit fram, under ett långt yrkesliv som 

psykolog, under tiden  jag lyssnat på människors berättelser om upplevelser av det  

onda eller till och med ondska . Kulmen av onda berättelser blev under min senaste 

arbetsperiod i Norge när Anders Behring Breivik berättade om sitt handlande på 

Utöya den 22 juli 2011. Ondska syns inte utanpå men hans ansikte blev för mig ett 

exempel på ondskans ansikte på grund av vetskapen om hans handlingar. Historien 

har ju fler exempel. Ofta kommer man att tänka på Hitler och hans onda gärningar i 

detta sammanhang. Det är handlingarna bakom deras framtoning som formar 

upplevelsen av dessa personers ansikten. 

Nästa steg närmare  ett resonemang kring ondskans ansikte,  inom Konstvetenskap, 

blev kursen Skönhetens mask. Min tanke blev då att när  man kan tala om 

Skönhetens mask och associerar till det goda varför skulle man då inte kunna tala 

om Fulhetens mask eller ansikte och associera till ondska? För att tillföra ett 

tidsperspektiv till bildskapande och konst  börjar jag med Medeltidens konst för att 

avsluta med Nutidens konst. Begreppen gott och ont har länge funnit sin plats inom 

religionens ramar för att i modern tid mer hamna inom filosofi och psykologi. Men hur 

gestaltar man då det onda? 

 

HISTORIK 

Så länge  människan har funnits  har hon kommunicerat med hjälp av ord och bild. 

Bildstenar och grottmålningar vittnar om detta. Fram till våra dagar  kan man anta att 

människan i stort sett i grunden är densamma  genom tiderna.  Det är 

sammanhangen som har förändrats. På bildstenar kan man se människor och djur 

avbildade. På liknande sätt har man inom konsten fortsatt att avbilda sin omgivning. 

På en bildsten kan man se en kvinna sittande med en orm på var sida. Möjligen kan 

det vara ett försök att gestalta rädsla.  

Genom att studera bilder från primitiva kulturer och barnteckningar kan man få en idé 

om konstens ursprung Ernst H.Gombrich1. Med primitiv menar han de ursprungliga 

formerna, schemata, som de tidiga människorna använda för att teckna exempelvis 

djur på grottmålningar. Man skulle kanske hellre kalla dem primära bilder än primitiva 

eftersom det är en metod som ännu fungerar utmärkt.  Längre fram genom 

                                            
1 Gombrich, E.H., Art and Illusion, New York, 2010(1960), s 246 
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århundranden kan man följa hur bilder utformades  som kalkmålningar som bevarats 

på medeltida kyrkväggar . Framförallt finns dessa kyrkor bevarade i norden. Reliefer 

finns också bevarade både i norden och i övriga Europa, framförallt i Frankrike och 

Italien.  De bilderna är främst tillkomna i ett religiöst sammanhang och utformade av 

från den tidens kända hantverkare, sannolikt ingående i olika verkstäder, som utförde 

väggmålningar och reliefer. Med en bild vill man spegla upplevelser och 

föreställningar av omvärlden. Men bilden är också ett tecken enligt Gombrich2. 

Kanske ormarna kring kvinnan på bildstenen är en varning, att man skall akta sig för 

ormar. Människorna på den tiden måste har märkt att ormbett kunde få allvarliga 

konsekvenser. Bilder har både varnande och pedagogiskt innehåll jämför med 

dagens trafikskyltar bland annat.  

Medeltidens religiösa bilder samspelade med det bibliska budskapet och fungerade 

säkert också ibland som sedelärande. Jag tänker då på bilden om de skvallrande 

kvinnorna som finns i några kyrkor där kvinnorna på bänken omges av några djävlar, 

som verkar vilja blanda sig i fortsatt skvallrande. 

Medeltida bilder av onda handlingar som Brodermord och Barnamord  kommer jag 

att jämföra med hur nutida konstnärer visar sina bilder av ondska hos människor. 

 

Intressant är att även en 1900-talskonstnär som Kristians Lundstedt3  i en 

oljemålning har  skildrat Brodermordet i Björlanda kyrka utanför Göteborg. Det är  en 

bild inom en svit av bilder som är en modern variant av passionsmålningar . Hans 

serie av bilder beskriver också koncentrationsläger och krig. 

 

 När jag började  söka efter andra konstnärer med ondska som viktigt motiv blev mitt 

första val  Tom Krestesens bilder. Mitt främsta motiv att välja just Krestesens bilder är 

för att i hans bilder finns ett sådant konsekvent mörker och en sådan förvriden 

instängdhet hos gestalterna som jag inte funnit  hos någon annan nutida konstnär. 

Både bilderna och deras titlar vittnar om extas och ondska, namnet på  Beate 

Sydhoffs 4 bok. Man upplevde allt detta svarta i synnerhet vid hans 

                                            
2 Gombrich, E.H., 2010, s.76 
 
3 Rülcker, Annika, Taggtråd och stridsvagnar i Björland Kyrka, Visby, 2006, 8, 17 
4 Sydhoff, Beate. Vittnesmål om extas och ondska Tom Krestesens konst, 
Stockholm, 1995, s. 64 
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samlingsutställning på Valdemarsudde l987 där många av hans bilder visades 

samtidigt.. 

 

Till kretsen av etablerade konstnärer på 1960-1990-talet hör också  Claes Eklund, 

som har vrede och destruktivitet som huvudsakligt tema i sina bilder. Han blir därför 

mitt andra val. 

 

 Som fjärde konstnär väljer jag Kaloust Guedel, som jag fann på nätet.  Han skildrar 

krigets Libanon på olika sätt.  Han växte upp där och var tonåring under kriget med 

de upplevelser av hot och våld som det innebar. Minnet av detta finns i hans bilder. 

. 

 Min motivation att begränsa mig just till dessa fyra är för att de som huvudsakligt 

tema har människans mörka sidor och för att ge uppsatsen ett rimligt omfång.  Jag 

menar att deras bilder bör kunna jämföras med eller studeras parallellt med de 

medeltida bilderna av Brodermord och Barnamord.  Den gemensamma nämnaren för 

deras bildskapande är människan och människans ondska oavsett tidsepok och 

sammanhang. 

 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vi ser, hör, gör och utsätts för det onda.  

Syftet med uppsatsen är att föra ett resonemang kring ondska. För det första, vad är 

ondska? Och för det andra hur identifierar vi det onda, hur ser det ondas ansikte ut?  

På medeltiden gestaltade man ondska,  i första hand i form av onda handlingar. Av 

onda handlingar har jag valt Brodermordet, Kains dödande av Abel. Jag definierar då 

Broder som medmänniska generellt sett och ser mord och krigshandlingar som ett 

slags brodermord. Dessutom  har jag valt Barnamorden, som beskriver hur Herodes 

lät döda många gossebarn för att därmed även försöka döda Jesus som han 

upplevde som ett hot. 

Hur gestaltar 1900-talets konstnärer ondska? 

Parallellt med ovanstående syften vill jag resonera kring hur bilden, konsten har 

utvecklats från Medeltiden till Modern tid. 
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Ett ytterligare syfte är att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan 

bilderna från medeltid och vår tid. 

 

Till slut är jag intresserad av att analysera eventuella samband mellan den verbala 

värld som var aktuell under medeltiden  och vår tids språkliga värld. 

 

AVGRÄNSNINGAR 

Geografiskt avgränsar jag mig till Gotland  och Södermanland vad gäller medeltidens 

konst. 

Tidsmässigt begränsar jag mig till medeltiden och nutiden. 

När det gäller konstnärlig utformning genre har jag valt kalkmålningar , oljemålningar, 

blandteknik samt stenreliefer och en skulptur. 

Motivmässig begränsning  är uttryck för  ondska i form av handling, brodermord och 

barnamord samt andra grymma handlingar eller försök att ge ondska ett ansikte. 

 

Grunden till att begränsa antalet till fyra nutida konstnärer är att ge uppsatsen ett 

rimligt omfång. Dessutom har just dessa konstnärer som väsentligt tema i sina bilder  

ondska inom och mellan människor och hur den kan visas i bild. 

 Kristian Lundstedt har målat Brodermordet i olja. 

Tom Krestesen har i svärta koncentrerat sig på förvridna och instängda mörka 

gestalter bl.a. fångtransporter till Auschwitz. Han har också målat och tecknat onda 

ansikten. 

Claes Eklund visar vredgade ansikten i kampsituationer och Kalous Guedel gestaltar 

onda handlingar från inbördeskrigets Libanon med en speciell blandteknik i sina 

porträtt. 

 

TEORI 

Mitt övergripande perspektiv är tvärvetenskapligt. Den medeltida kyrkokonsten ryms 

inom ett kristet historiskt perspektiv. Kyrkokonsten har även ett rumsligt-

arkitektoniskt. perspektiv med sin placering på kyrkans inre väggar och yttre portaler. 

Det vetenskapliga synsätt som kommer närmast mitt tänkande är hemeneutiskt-

fenomenologiskt.  

När det gäller begreppet ondska utgår jag från ett psykoanalytiskt och filosofiskt 

tänkande. 
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Vad menar man med begreppet ondska? 

Ludvig Igra5 psykoanalytiker beskriver den tunna hinnan mellan goda och dåliga 

avsikter inom oss. Igra har valt begreppen grymhet och omsorg i stället för ord som 

ond och god. Vårt sätt att vara blir en del av den värld vi upplever, den inre och yttre 

världen. Aningslöst, utan ond avsikt, kan vi göra andra människor illa. Igra menar inte 

att han betraktar kulturen, den tunna hinnan, som är den tunna fernissan över våra 

primitiva drifter utan menar hur nära varandra det destruktiva och det livsbefrämjande 

befinner sig inom en människa. Med sitt judiska ursprung kom han nära det onda 

som nazisterna gjorde hans släktingar. Men han ger också exempel på motsatsen 

nämligen hur en polsk kvinnan räddade honom undan förföljelsen i Polen efter kriget. 

Han beskriver också hur en grupp män vägrar lyda order att skjuta kvinnor och barn 

utan att de som vägrade handlingen blev bestraffade. Det ges fler exempel på att 

nazisterna kunde stoppas utan negativa påföljder. ”Medkänslan måste ständigt 

återerövras” skriver Igra. 

När vi gräver tillräckligt djupt i oss själva kan vi känna igen oss i den andra 

människan och bli empatiska istället för grymma. 

 

Hannah Arendt 6, författare och filosof, berättar om rättegången mot Adolf Eichmann 

den fd SS-officeren. Eichmann ansågs ansvara för förintelse av judar under andra 

världskriget och har ofta blivit en person som nämns i samband med exempel på en 

man med extrem ondska. Men kärnan i Arendts resonemang är att hon 

avdramatiserar Eichmanns betydelse när det gäller folkmordet. Hon menar att 

rättegången hade brister genom att Eichmann var dömd på förhand. Många kritiker i 

dag menar att hon underskattade vanliga människors villighet att ignorera och blunda 

för det som skedde och mer än gärna utförde de olika uppdrag som de beordrades. 

Man anser nu att nazismens, fascismens idéer var djupt förankrade hos folk i 

allmänhet. 

Det svårfattliga är just att både Eichmann och hans medhjälpare samt människor i 

allmänhet varken var perverterade eller sadistiska utan skrämmande normala och 

                                            
5  Igra, Ludvig, Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet, Stockholm, 2001, s 
132 
6  Arendt, Hannah, Den banala ondskan, Göteborg, 1996, s 25 (Orig. Eichmann in 
Jerusalem, 1963) 
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vanliga. Kan det vara så att klimatet människor emellan blev så diffust att förnuft och 

känsla för vad som är ”rätt och fel” upphörde att fungera och fick till följd en blind 

lydnad till att göra de grymmaste handlingar. 

Hon beskriver Eichmann som en fantasilös byråkrat utan egna idéer och initiativ som 

pliktuppfyllande i sin lydnad. Det är detta  hon kallar för banal ondska.  

 

Den norske filosofen Lars Fr. H Svendsen7  har med sin bok Ondskapens filosofi 

menat att en förståelse av det onda är avgörande för att komma till en förståelse av 

oss själva och de förpliktelser vi har gentemot andra människor. Han gör en grundlig 

analys av allt som skrivits om ondska och onda handlingar och bestämmer sig till slut 

för begreppet den moraliska ondskan som inbegriper människors handlingar. 

Därmed utesluter han det naturliga och metafysiska onda. 

Han börjar med den demoniska ondskan som skulle betyda att det onda i sig själv 

skulle kunna ha något gott i sig. Därefter kommer han in på den instrumentella 

ondskan  där en ond handling utförs för att ett gott syfte skall uppnås. Så har man 

förklarat många krig som befrielsekamper. Sedan skriver han om den idealistiske 

ondskan, som kännetecknas av att de agerande gör något ont i tron att de gör något 

gott. Som exempel nämner han kristna korståg. Till sist beskriver han den dumma 

ondskan, som är densamma som Arendt beskriver som den banala ondskan. 

Innebörden är att man utför handlingar utan att tänka så noga efter om det är ont 

eller gott. Eichmann som hon har som exempel, lydde order, han utförde inte själva 

handlingarna, den lät han andra utföra. Frågan man bör ställa sig skriver Svendsen 

är ”vad skall till för att jag kan göra något sådant?” 

Svendsen hänvisar bland annat till Freud och hans bok Vi vantrivs i kulturen8 och 

hans begrepp narcissistisk sadism som kan ligga bakom onda handlingar. Det är en 

psykoanalytisk förklaring till naturliga utvecklingsstadier i barndomen.  Detta begrepp 

skulle kunna förklara fenomenet när det inte sker en normal utveckling från barn till 

vuxen. Delar av personligheten kan bli så låst till sådana tidiga processer i brist på en 

fruktbar socialisering att de  kan  få våldsamma konsekvenser. Inom parentes har jag 

en personlig hypotes att ett sådant fenomen  delvis kan ligga bakom Breiviks 

handlingsmönster juli 2011. Freud talar också skillnader mellan vi och dem 

                                            
7 Svendsen, Lars Fr. H., Ondskapens filosofi, Oslo, 2001, s 8 
8 Freud, Sigmund, Vi vantrivs i kulturen, Stockholm, 1969, s.67 (Orig. Das 
Unbehagen in der Kultur, 1930) 
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(Narzissismus der kleinen differenz) som kan ligga bakom onda handlingar. Men 

Freud fördjupar sig inte ytterligare i begreppet ondska i den tidigare nämnda boken. 

Till sist mynnar Svendsens omfattande resonemang ut i att alla försök att förklara 

teoretiskt vad ondska är skulle innebära bortförklaringar. Istället menar han att 

ondska är ett praktiskt problem och att vi har en möjlighet att i varje stund välja att 

göra det onda eller det goda. Det stora problemet är inte överskott på aggression 

utan underskott på reflektion och farligast av allt är likgiltigheten. 

 

Emmanuel Lévinas9,filosof, får med sina tankar om ansiktet och språket, avrunda mitt 

filosofiska avsnitt. Fokus i Lévinas etik är hans resonemang kring ansiktet. Framför 

en annan människas ansikte inbjuds vi till ett verkligt möte. Min egen horisont 

utmanas. Ansiktet som sådant uttalar ett budskap och detta är menar Lévinas ”du 

skall icke döda.” Han skriver också om människors raffinerade ondska mot varandra. 

Han menar att förhållandet mellan mig själv och den andra är assymmetriskt men att 

jag har ansvar gentemot den andra. Han pläderar också för ett äkta språk i kontrast 

till en tom retorik. Lévinas får avsluta  med ”att det levande Ordet ständigt måste 

övervinna de döda bokstäverna för att bli ett uttrycksfullt språk.” 

 

 Medeltidens kalkmålningar och reliefer skapades under en epok när bilderna på 

kyrkans vägg sannolikt var de bilder människorna såg. Den tidens massmedia om 

man så vill kalla det. I modern tid översköljs vi av bilder i olika medier. Denna skillnad 

kräver det resonemang kring representation och relativitet som Stuart Hall m, fl.10 för 

i boken Representation, som  beskriver hur mening skapas både med text och bilder. 

Kalkmålningarna innehåller koder som riktar sig till betraktarna. De utgjorde ju också 

illustration till predikan som bidrog till tolkning av bilderna. Det var dessutom samma 

bilder man ofta såg eftersom de inte byttes ut åtminstone inte under en människas 

korta levnad. I boken beskrivs hur man nu för tiden visar t.ex. franskhet i bild genom 

att föra samman olika symboler, som visas i foton av gatuscener, som sammantaget 

ger den önskade effekten, som man är ute efter. I kalkmålningarna var det 

exempelvis tidstypisk klädsel,  Det är inte helt lätt att föreställa sig vad de medeltida 

människorna egentligen såg när de sannolikt satt tätt ihop i kyrkbänken i den kalla 

kyrkan och kastade en blick mot väggen under predikan. Nu kan jag uppskatta de 

                                            
9  Kemp, Peter, Lévinas Emmanuel, en introduktion, Göteborg, 1992, s 43 
10  Hall, Stuart, Representation, , London, 1997, s 28 
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vackra bilderna och imponeras av att de ännu finns bevarade . De flesta visar 

Passionsberättelsen – Jesu lidande och död och ibland med andra motiv som 

exempelvis Brodermordet. Moderna konstnärers bilder  med liknande innehåll får 

man själv oftast söka sig fram till.  En viktig skillnad är att religionen inte har samma 

grepp om vår världsbild som mer påverkas av naturvetenskapen. Men djupt i den 

västerländska kulturen finns det sannolikt spår av religionen som vi inte alltid är 

medvetna om.  

 

Ernst H.Gombrich för också ett resonemang kring representation och använder en 

del nyckelbegrepp.11 Han nämner att det gäller att finna nyckeln till att nå fram till 

våra sinnen. Tidigt påverkas vi också av vad vi tolkar, vad vi väljer att se. Såväl språk 

som bild påverkas under socialiseringsprocessen, det finns inget ”innocent eye”. 

Världen 

omkring oss tolkas. Schemata är till hjälp vid utformningen av en bild men med 

skicklighet kan artisten få med sin egen accent, sin personliga stil. Tonen, anslaget 

mellan artist och betraktare är viktig för att det skall bli ett möte. Målet för skapande 

av en bild är att förena inre med yttre värld och med skicklighet få bilden att lysa, bli 

genomsläpplig samtidigt som bilden transformeras till mening och mångtydighet.  

Om man upprepar en stereotypi tillräckligt ofta skulle den till sist kunna frigöra sig 

som ett eget verk och kunna flyga av egen kraft. Men så arbetade inte de medeltida 

hantverkarna. De hade ett beställningsuppdrag att smycka en kyrka. 

Här kommer Gombrich begrepp making och matching in där matching betyder en 

slags härmning och making skulle betyda ett mer konstnärligt bildskapande.12 

 

Konstnären som en fri och oberoende konstnär är en ganska sen företeelse. 

Utvecklingen till fri konst tog fart först i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. 

 

 METOD OCH MATERIAL 

Bildanalys 

För att besvara frågeställningen i uppsatsen när det gäller hur ondskan gestaltas i 

det bildmaterial som studien bygger på, utgår jag i huvudsak från Panofskys 

ikonografiska analysmetod.13 

                                            
11 Gombrich, 2010, 304 
12 Gombrich, 2010, 157-160 
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Man börjar med att göra en formalanalys av bilden. Det innebär att man beskriver 

bildens komposition, färg och form. De olika bildelementen idenfieras också. 

Sedan går man vidare med att karaktärisera bilden med avseende på hur konstnären 

har valt att återge olika delar i bilden och hur de relaterar till varandra. Det är en form 

för stilanalys som hänger nära samman med formalanalysen.  I den fasen kan man 

upptäcka om en konstnär har en personlig stil vilket gör att verken känns igen och 

kan förknippas med just den konstnären.. 

Till slut gör man en tolkning av bildens inre betydelse. Man avläser symbolernas 

betydelse och sätter in dem i ett historiskt sammanhang. Men det kan finnas flera 

olika tolkningsalternativ av ett och samma verk. Det är alltså en analys i tre steg 

nämligen beskrivning, analys och tolkning. 

Vid bildanalyserna kommer jag att använda rubrikerna Formal- och stilanalys samt 

Tolkning. 

 

Material 

För att få material till uppsatsen valde jag med hjälp av Erland Lagerlöfs och Gunnar 

Svahnströms14 bok ut de medeltida kyrkor jag skulle besöka för att ta bilder av de 

motiv jag valt att studera nämligen Brodermordet och Barnamorden. 

Bilder gjorda av de nutida konstnärerna har jag tagit fram på internet. 

 

Källor 

Min viktigaste källa när det gäller medeltidens konst har varit Cecilia Hildeman Sjölins 

avhandling Bilden Texten och Kyrkorummet.15 Dessutom har boken Gotlands kyrkor 

av Erland Lagerlöf och Gunnar Svahnström hjälpt mig att orientera mig bland 

Gotlands ca 100 kyrkor för att hitta just de motiv jag söker.16 

 

                                                                                                                                        
13 Panofsky, Erwin, Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of 
Renaissance, New York, 1967(1939), s. 5 
14  Lagerlöf, Erland och Svahnström, Gunnar, Gotlands kyrkor, Stockholm och Visby, 
1973, s. 119, 145, 162, 216 
15 Sjölin, Hildeman Cecilia, Bilden Texten och Kyrkorummet, Lund, 2006, s.13 
16 Lagerlöf ochSvahnström, 1973 
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 Bengt G Söderberg17 med sin avhandling  De gotländska passionsmålningarna och 

deras stilfränder samt hans böcker Gotländska Kalkmålningar och Svenska 

Kyrkomålningar är  viktiga  referenser. Vidare har Åke Nisbeth18, Bildernas Predikan 

varit en viktig källa. 

Min källa när det gäller nutida konstnärer har varit Beate Sydhoffs19 bok om Tom 

Krestesen och Bo Nilssons 20, mfl artiklar om Claes Eklund. Information om Kristian 

Lundstedt Kaloust Guedel har jag funnit  på internet. 

 

FORSKNINGSÖVERSIKT 

Kring de medeltida kyrkorna på Gotland med sin kyrkokonst i form av kalkmålningar, 

reliefer och glasmålningar finns mycket material insamlat. Men när jag började söka i 

materialet för att få information inför min uppsats märkte jag att en del upplysningar 

var inaktuella och inte alltid stämde med vad jag kunde finna. Framförallt gällde detta 

om kalkmålningar av Kain och Abel. Enligt min källa Erland Lagerlöf och Gunnar 

Svahnström, Gotlands kyrkor, s.131 skulle brodermordet finnas avbildat I Etelhems 

kyrka på korets norra mur.21 Men den kalkmålningen var så dåligt bevarad att jag var 

osäker på vad den egentligen föreställde. En liknande upplevelse fick jag när jag 

sökte efter en målning av  Kain och Abel i Bro kyrka som enligt Bengt G. Söderberg, i 

Gotländska Kalkmålningar,  s178, skulle finnas där men inte fanns på någon vägg i 

kyrkan. Den var sannolikt bortrestaurerad. Författaren nämner att kalkmålningar med 

motiv från gamla testamentet är sällsynta på kyrkornas väggar, s.178 i nyss nämnda 

bok. 

Men   Bengt G.Söderberg är i övrigt en rik källa att ösa ur när det gäller den 

historiska utvecklingen av muralmålningar. 

Det pågår en aktuell inventering av gotländska kyrkor av Torsten Svensson, 

Vägledning till Gotlands Kyrkor, 10.22 

Men  Bengt G. Söderbergs avhandling De gotländska passionsmålningarna och 

deras stilfränder , är en viktig sammanställning av i princip alla gotländska 

                                            
17  Söderberg, Bengt G., De gotländska passionsmålningarna och deras stilfränder , 
Stockholm, 1942, s.61samt Gotländska Kalkmålningar 1200-1400, Uppsala 1971, s. 
39 och Svenska kyrkmålningar, Stockholm, 1951, s. 178 
18 Nisbeth, Åke, Bildernas predikan, Stockholm, 1985, s. 9 
19  Sydhoff , 1995, s. 9 
20 Nilsson , Claes Eklund, 1994, s. 3 
21 Lagerlöf och Svahnström, 1973, s. 131 
22 Svensson, Torsten, Vägledning till Gotlands Kyrkor, 10. Riga, 2011. 
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kalkmålningar med bild och beskrivning.23 Man kan där finna bilder som senare kan 

ha restaurerats bort. Han inkluderar även en del andra kyrkor i Sverige samt 

Danmark. Och Bengt G. Söderbergs bok om Gotländska kalkmålningar, fokuserar i 

huvudsak de gotländska kyrkomålningarnas restaureringshistoria.24 

Erland  Lagerlöf presenterar utförligt Gotländsk Stenskulptur från gotiken25. 

När det gäller  Johnny Roosvals rika produktion är Die Kirchen Gotlands, 26 och 

Gotländsk Vitriarius, 27  om gotländska glasmålningar  betydelsefulla i 

sammanhanget. 

Åke  Nisbeth betonar i sin bok, Bildernas predikan, att i den medeltida konsten har 

budskapet stor betydelse och ger exempel på kyrkomålningar från olika delar av 

Sverige.28  

Anna Nilsén skriver i sin avhandling, Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri. 

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland, om Kain och Abel, att de gestaltar den 

syndiga mänskligheten.29 

Till 1900-talskonstnärer räknas Kristian Lundstedt, som Annika Rülcker skriver om  i 

sin B-uppsats, Taggtråd och stridsvagnar i Björlanda kyrka.30 Studien beskriver 

takmålningar som skildrar både moderna krigsscener och Bibelns passionshistoria 

med en bild med Kain och Abel. Cecilia Sjölins avhandling, Bilden, Texten och 

Kyrkorummet, är en grundlig genomgång av kalkmålningar i Norden och relationen 

mellan målningarna och legender samt bibeltexter.31 

Tom Krestesen är en annan 1900-talskonstnärer, vilkens konst Beate Sydhoff skrivit 

om i boken Vittnesmål om Extas och Ondska.32 Hon önskar finna vägen in till hans 

verk via motiven.  

En bok om Claes Eklundh, har producerats av Sten Linde och Lena  Olsson och den 

beskriver hur konstnären har utvecklat sina motiv.33 

                                            
23 Söderberg , 1951 
24 Söderberg , 1971 
25 Lagerlöf Erland, Gotländsk stenskulptur från gotiken, Stockholm 1975 
26 Roosval, Johnny, Die Kirchen Gotlands, Stockholm, 1911 
27 Roosval, Johnny, Gotländsk Vitriarius, Stockholm, 1950 
28 Nisbeth, Åke, Bildernas Predikan, Stockholm, 1985 
29 Nilsén, Anna, Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri. Kyrkmålningar i 
Mälarlandskapen och Finland 1400-1534, Stockholm, 1986. S. 284, 287 
30 Rülcker, 2006 
31 Sjölin, 2006 
32 Sydhoff, 1995 
33 Linde, Sten och Olsson, Lena, Claes Eklundh, Malmö, 2003 
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KALKMÅLNINGAR 

För att börja samla in material från medeltiden till studien besökte jag de kyrkor som 

enligt Lagerlöf och Svanström34 hade kalkmålningar av Brodermordet. Kalkmålningar 

målades på själva muren, förenade med kalken, Cecilia Sjölin.35 Den typen av 

kalkmålningar på mur är gjorda al secco, målning på torr puts, ofta vitkalkad före 

målningen. Pigmenten rördes först ut i kalkvatten och applicerades sedan på den 

torra väggen.  Under årens lopp har bilderna förändrats av ljus, fukt och sot. Ibland 

har de restaurerats. Den tidiga medeltidens färger var klara och djupa ungefär som 

de färger som finns oförändrade på glasmålningarna än idag.36 

Brodermordet 

Kain och Abel 

Och mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain; då 

sade hon:”Jag har f ö t t en man genom HERRENS hjälp .” 

2. Och hon födde åter en son, Abel, den förres broder. Och Abel blev en 

fåraherde, men Kain blev en åkerman. 

3. Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en 

offergåva åt HERREN. 

4. Också Abel bar fram sin gåva, av det förstfödda i hans hjord, av djurens fett. 

Och HERREN såg till Abel och hans offergåva; 

5. men till Kain och hans offergåva såg han icke. Då blev Kain mycket vred, och 

hans blick blev mörk. 

6. Och HERREN sade till Kain: ”Varför är du vred, och varför är din blick så 

mörk? 

7. Är det icke så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp; men om du 

icke har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren; till dig står hennes åtrå, men 

du bör råda över henne.” 

 Rom. 6: 12. 
8. Och Kain talade med sin broder Abel; och när de voro ute på marken, 

överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom.  
Vish. 10.3. Matt. 23:35. 1 Joh. 3:12.  Judas v. 11. 

9. Då sade HERREN till Kain: ”Var är din broder Abel?” Han svarade:”Jag vet 

icke; skall jag taga vara på min broder?”37 

 

                                            
34 Lagerlöf och Svahnström, 1973 
35 Sjölin, Cecilia Hildeman, Bilden, texten och kyrkorummet, avh, Lund, 2006, s. 15 
36 Söderberg, 1951, s. IX 
37 Bibeln, Första Moseboken 4 Kapitlet, Kain och Abel. Kains släkttavla. 
Set.Stockholm, 1939, s.12 



 

16 
 

Eke kyrka är den enda kyrka på Gotland som har en väl bevarad kalkmålning av Kain 

och Abel. För att få en jämförelse valde jag därför också Ösmo kyrka i Sörmland med 

det motivet.  Den bilden tog jag fram från internet. 

 

Eke kyrka var ursprungligen en stavkyrka. Invändigt prydd med målningar i 

bysantinsk stil från omkring 1200. Passionsmästaren beskrivs som anonym   och har 

målat flera Passionssviter från 1430-60 i flera gotländska kyrkor.38Eke kyrka 

restaurerades 1916. Man tog fram medeltida kalkmålningar och konserverade dem.  

En ny restaurering gjordes 1969-71.39 

Kalkmålningen finner man på norra murväggen som sista bilden efter passionsfrisen. 

(Bild 1). Bilden närmast före skildrar hur Abel offrar ett lamm och Kain en kärve. 

Bilderna sitter högt upp på väggen. 

 

 

Bild 1. Kain dödar Abel, Eke kyrka, norra muren av Passionsmästaren, ca 1450,  foto 

förf.2013 

 

Formal- och stilanalys40 

(Bild 1) På bilden sitter Kain grensle över Abel och dödar honom med en ”åsnabåga” 

enligt Bengt G. Söderberg41. Abels stela ben antyder att han redan har fått flera slag.  

                                            
38 Söderberg , 1951, s.178 
39 Lagerlöf och Svahnström, 1973, s. 120 
40 Panofsky, ,1967, s.5 
41  Söderberg, 1942, s. 61 
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De befinner sig utomhus på en åker med stenar och med ett träd i 

bakgrunden.Genomgående målas Kain med mörkt hår och Abel med ljust hår 

sannolikt med en symbolisk mening att visa ljus och mörker. Bilden har en stereotyp 

ganska enkel och ren form utan perspektivangivelse och skuggor.  Men det går att 

spåra rädsla i Abels ansikte och vrede i Kains.  

Vid en närmare analys av bilden finner jag att horisontlinjen finns en tredjedel upp på 

bilden och att trädet och de två männen tillsammans utgör en triangelform i centrum 

av bilden. Detta drar betraktarens blick till detta centrum. Deras ansikten är också 

vända mot betraktaren men deras blickar verkar riktade inåt dem själva.  

När man studerar flera bilder med människor som huvudsakligt motiv i medeltida 

bilder finner man en likartad opersonlig utformning och det är inte helt lätt att urskilja 

vad som händer på bilderna. De sitter dessutom ganska högt upp.  Men på denna 

bild är det tydligt att något händer, bilden berättar något om våld.  Men färgerna är 

blekta och var sannolikt starkare ursprungligen. 

På grund av att bilden har ett så schablonartat utseende tolkar jag det som att 

samma bild har utförts på flera kyrkväggar på ett liknande sätt. Av de bleknande 

färgerna är det brunt, umbra som klarat sig bäst. 

 

Tolkning.  Det viktiga för kalkmålarna var inte en personlig stil utan att få fram ett 

budskap.Sättet att markera ögonen hos både Kain och Abel förstärker allvaret i det 

som sker på bilden. Betraktaren skulle förstå berättelsen 42och gå in i ett andligt 

tillstånd i kyrkan och lämna det vardagliga livet utanför. 

 Bilderna på kyrkornas väggar skulle också fungera som norm för ett fromt och gott 

liv. 

 

 

                                            
42  Nisbeth, 1985, s. 9 
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 Bild 2. Kain mördar Abel, Ösmo kyrka, Södermanland, ca 1400, Albertus Pictor målningen 

restaurerades 1934. Albertus Pictor var svensk och hade ett eget företag. Han var känd som 

pärlstickare och ornament- och figurmålare under slutet av 1400-talet. 

 

Formal- och stilanalys  

(Bild 2) Man antar att Kain på denna bild mördar Abel med en åsnekäke. På den här 

bilden är rörelserna mer levande. Deras ansikten är mer uttrycksfulla. Formerna är 

mindre schablonmässigt utförda än på den tidigare bilden från Eke kyrka (bild 1). 

Abel ser ut som ett offer och Kain svingar aktivt och aggressivt sitt mordvapen och 

han är svart i blicken. Abel högra fot vrider sig kring hans vänstra, kanske i smärta 

under slagen. Bakgrunden är stiliserad natur. Horisontlinjens lägre placering gör att 

man betraktar bilden mer underifrån. 

Även på denna bild har Abel ljust hår och Kain mörkt. Båda har långt hår. Deras 

klädsel är tidstypisk medeltida. De verkar vara i strumpläst trots att de är utomhus 

eller också är det stövlar med höga skaft.  

Tolkning 

Trots att det är en vacker bild är innehållet i bilden våldsamt. På den här bilden syns 

det tydligare att Kain slår med en käke av ett stort djur. Vapnet har ibland avbildats i 

form av en  pilbåge i Örberga kyrka i Östergötland, en käpp eller påk  i Risinge kyrka 

i Östergötland eller en räfsa i Lunds domkyrka i Skåne . 
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För att få ett utvidgat underlag för min studie valde jag också att studera reliefer med 

brodermordet och barnamorden som motiv. Relief är en upphöjd framställning på en 

fast bakgrundsyta. Reliefer skiljer sig åt med avseende på hur högt de höjer sig 

ovanför denna bakgrund. På Hablingbo kyrka är det en låg relief eftersom motivet 

höjer sig svagt från bakgrunden. 

 

RELIEFER 

Brodermordet 

 Reliefen  i sandsten på Hablingbo kyrkas norra portal  visar samma motiv som finns 

på  tympanonfältet från romansk tid  av den anonyme mästaren Majestatis, 1100-

talet.  

 

 

 

Bild 3.Relief på tympanon, Hablingbo kyrkas norra portal, Majestatis, 1100-talet, kyrkan 

renoverades l956, foto förf. 2013 

Majestatis kallades även Trydemästaren för sina dopfuntar och bl.a. den i Tryde 

kyrka i Skåne. Han var verksam 1150-1185 

 

Formal- och stilanalys 

(Bild 3) Bilden föreställer Gud Fader med Abel med sitt offerlamm till vänster och 

Kain med sin kärve till höger.Bakom honom en djävulsfigur som gav honom kärven. 
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 Längst till vänster är Kain på väg att mörda sin bror med något som liknar en hacka. 

Bilden är enfärgad grå med figurerna i profil liknande gammal egyptisk konst. Bilden 

visar ögonblicket innan något sker. Allt avvaktar Kain med sin höjd hacka. 

Tolkning 

De två fåglarna i höger hörn anspelar troligtvis på mordet genom en 

hackordningsmarkering i sin position i förhållande till varandra. Den större fågeln ser 

också ut att hacka den mindre. Den mindre fågeln fladdrar till med sin vänstra vinge. 

Den kan känna smärta . Fåglarnas aktivitet är det enda som sker på bilden. Kanske 

kan man se deras rörelser som förebådare till det som senare skall ske, nämligen att 

Kain skall döda sin bror Abel. På så sätt balanseras vänster och höger sida av bilden 

genom att bilda en ram för offerceremonien i mitten av bilden. Nästa bild (bild 4) 

 

 
 
Bild 4. Brodermordet, Gammelgarns kyrka, långhusets östra kapitälband, Egypticus, 
1300-talet. Foto förf. 2013.  Kyrkan restaurerades 1956-58 och 2001 gjordes en inre 
renovering. 
 
skildrar också Brodermordet på östra kapitälbandet på Gammelgarns kyrka. 
Egypticus som anses ha gjort skupturerna var en gotländsk stenmästare, verksam 
omkring 1350.43 
 
Formal- och stilanalys samt tolkning 
 
(Bild 4) Till skillnad från på  Hablingbo kyrkas tympanon med Gud Fader i centrum 

har, på denna portal, Djävulen fått spela  huvudrollen . Denne symboliserar  den 

onda handlingen. De kraftiga kedjorna som fjättrar hans fötter krävs för att tygla den 

                                            
43 Lagerlöf och Svanström, 1973, s.146 
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Ondes kraft. Figurerna är gjorde i olika nyanser av grå kalksten men blir mer levande 

när de står ut från bakgrunden i högrelief och inte endast är profilbilder som på 

Hablingbo kyrka. 

På denna relief ser Kain ut att vara beväpnad med ett svärd. Men både Kain och 

Abel är vända mot betraktaren vilket ger en känsla av avvaktan mer än en aktiv 

handling att döda. Även på den här reliefen är det djävulen som räcker kärven till 

Kain. Den kärve som sedan jämförs med Abels offerlamm och anses mindre värd. 

Detta som sedan blir orsaken till Kains avundsjuka och mord. 

 

Barnamorden 

Herodes’ barnamord 

16. När Herodes nu såg att han hade blivit gäckad av de vise männen, blev han 

mycket vred. Och han sände åstad och lät döda alla de gossebarn i Betlehem 

och hela området däromkring, som voro två år gamla och därunder,  detta 

enligt den uppgift om tiden som han hade fått genom att utfråga de vise 

männen.44 

 Inte en enda kalkmålning  verkar finnas av barnamordet i de gotländska kyrkorna, 

däremot lär det finnas på dopfuntarna i flera kyrkor på ön bl.a. i  Endre , Hamra  och 

Hemse kyrka . Men jag har inte kunnat urskilja figurerna, på de dopfuntar jag 

undersökt i Hamra och Hemse kyrka. Figurerna  verkar vara bortnötta genom flitigt 

bruk av dopfuntarna. Jag har funnit färgrester och rester av reliefer men har inte 

kunnat tyda bilderna.Däremot har Barnamordet gestaltats tydligt på portalen ovanför 

Stånga kyrkas huvudingång  samt på Norrlanda kyrkas södra portal.  

 

 
                                            
44Bibeln, Evangelium enligt Matteus, 2 Kapitlet, De vise männen, Flykten till Egypten, 
Herodes’ barnamord. Återkomsten, Stockholm, 1939, s. 6-7  
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Bild 5.Barnamorden, Stånga kyrkas portal, Egypticus, 1300-talet, foto förf. 2013. Kyrkan 

restaurerades l962-63  både ut- och invändigt . 

 

Formal- och stilanalys samt tolkning 

(Bild 5)  Bilden är ett fruset ögonblick av en barbarisk handling med en förövare 

anonymiserad med ett visir . Herodes utsände kommer springande och kör upp sitt 

svärd i barnets rygg. Mamman försöker gråtande och förtvivlad att rycka åt sig sitt 

barn. 

Trots att förövaren är anonymiserad genom sitt visir förstärker visiret det hotfulla i 

bilden. Soldaterna har rustningar och hjälmar från 1300-talet. Deras ansikten är 

vända mot betraktaren vilket förstärker allvaret i scenen. Blicken hos förövaren är 

gömd och går inte att tolka.  

Reliefen är visserligen gjord i sten men har trots det mjuka linjer med böljande 

hårvalkar på figurerna i bakgrunden. Deras klädedräkter faller i mjuka veck. 

Det är också en mycket uttrycksfull bild med stor dramatik. På samma sätt som 

senare tiders konst kan man här se kvinnans ansikte som ett tydligt 

betydelsebärande element. Det råder inget tvivel om hennes sorg och förtvivlan. 

 

 

Bild 6. Barnamorden, Norrlanda kyrka, Egypticus, 1300-talet, foto förf. 2013. Kyrkan 

restaurerades 1953-54. 

 

Formal- och stilanalys samt tolkning 

(Bild 6) Reliefen på denna portal på Norrlanda kyrka har samma groteska motiv som 

(bild 5) men är lugnare utformad . Herodes´utsände står stilla. Men den hemska 
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scenen förstärks av att en av de utsände bär två döda barn. Portalens yta är 

dessutom slätare och ljusare, ser nästan slipad ut. Likheten mellan portalskulturerna 

kan bero på att det är samma hantverkare eller lag av hantverkare som tillverkat 

portalfigurerna. 

 

1900-TALSKONST MED BLANDADE TEKNIKER 

Nutida konst kan man se som en utveckling av de bilder som skapades på 

medeltiden om man har ett tidsperspektiv och ser på konstutveckling längs en 

tidsaxel. En viktig skillnad är tillgängligheten eftersom nutida konst måste uppsökas 

aktivt av betraktaren. Man får uppsöka Gallerier eller Muséer men kan även 

slumpmässigt få se olika verk i offentliga lokaler. En annan viktig skillnad är att 

bakom verket ofta ligger en personlig idé, en tanke eller kanske kritik av olika 

företeelser i samhället. Konstnären står för det mesta fri och har inte en speciell 

uppdragsgivare som medeltidens bildmakare hadde. 

De fyra konstnärer jag har valt har bland annat det onda eller ondska som idé. 

För att samla in material från verk av dessa konstnärer var jag hänvisad till internet 

och börjar med en 1900-talskonstnär Kristian Lundstedt, 1894 – 1959, en 

göteborgskonstnär som målade en serie takmålningar för Björlanda kyrka45. Bilderna 

beskriver Passionsberättelsen med ett nutida perspektiv  som innehåller bl.a. krig 

som uttryck för lidande samt brodermordet 

 

 

 

                                            
45 Rülcker, 2006, s. 8, 17 
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Bild 7. Brodermordet, Björlanda kyrka,utanför Göteborg, Oljemålning av Kristian Lundstedt, 

1950-talet 

 

Formal- och stilanalys samt tolkning. 

(Bild 7) Lundstedt målar Brodermordet som en bild av aggression. På denna bild är 

Abel redan död. Bakgrunden är en dynamisk krigsmiljö. Även denna konstnär har 

valt att särskilja bröderna med hjälp av deras hårfärg , Kain mörkhårig och Abel med 

ljust hår. Det är en nutida oljemålning med mer uttrycksfulla färger och former än de 

medeltida kalkmålningarna.  Bilden innehåller dessutom två samtidiga skeenden den 

ena mer tidlös med Kain och Abel som huvudpersoner och den andra scenen med 

soldater,  som för tanken till krig. Men det övergripande innehållet är våld och 

destruktivitet. Och denna bild har en naturlig koppling till de medeltida bilderna av 

onda handlingar eftersom den också skildrar Brodermordet och är konst i en kyrka. 

  

Kain och en av soldaterna är vända mot betraktaren. Men det är svårt att ändå 

urskilja deras anletsdrag. De blir därigenom anonyma. Men Kain talar genom sin 

kroppshållning och böjda högerarm som ser muskulös ut. Han har en kropp som 

utstrålar  aggressivitet. Men den böjda kropps hållningen skulle också kunna tolkas 

så att han stannar upp handlingen,  i en känsla av ånger. 

 Det är möjligt att en närstrid utkämpas i centrum av bilden och att en tredje soldat 

försöker ingripa eller kanske faller mot marken. 

Bild 7 är en bild från en serie takmålningar i Björlanda kyrka som återspeglar den 

bibliska historien från Skapelsen till Passionsberättelsen. Omväxlande ingår bilder ur 

nutidens historia.46 

 

  I en kort tillbakablick på konsthistorien återvänder jag till Gombrichs47 tankar om en 

möjlig utvecklingslinje inom konsten som tar sin början i primitiva bilder med 

förenklade schemata fram till nutida mer utvecklade och frigörande bilder. På den 

vägen finner jag Hieronymus Bosch (Jerouen van Aken, 1450-1516) med hans 

målning Lustarnas trädgård, 1505 som visar både paradis och helvete med demoner 

                                            
46 Rülckert , 2006, s. 5 
47 Gombrich, 2010 s 246-247 
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och märkliga figurer till delar människa och delvis djur.48 Dessutom Francisco de 

Goya (1746-1828) som bl.a. tecknar krigsmotiv och en bild av en satyr som slukar ett 

av sina barn.49 . Dessa är exempel på motiv med ondska som innehåll. Denna korta 

tillbakablick får illustrera konstnärer som i sina motiv  varit sysselsatta med att 

gestalta Det onda och Det goda i olika århundraden. 

 Den tillbakablicken  får också bli en bro och övergång till konstnären Tom Krestesen. 

Han föddes 1927 i Danmark men har mesta tiden varit verksam i Sverige. För att ge 

en inledande bild av Krestesen citerar jag Beate Sydhoff  inför utställningen 2012: 

 Först blir man varse ett fruktansvärt mörker ... 

I jämförelse kan Dantes Inferno upplevas som tryggt förankrat i sin litterära    

form, där ångesten rytmiseras och binds samman till rader som obönhörligt  

driver svärtan vidare ... Kanske kan man se det hela också som en 

reningsprocess. Allt överflödigt bränns bort och det som återstår är det som 

målaren finner värt att bevara. Tom Krestesen har behandlat lidelsens och 

liderlighetens historia i sina målningar. Det är alltid sådant som bilden kan 

upenbara bättre än orden.50 

 

Tom Krestesen lär själv ha sagt ”Jag skulle vilja använda renässansens språk och 

stå på Goyas sida.”51 Han verkar också ha inspirerats av Gustave Doré, fransk 

tecknare och grafiker som levde i början av 1800-talet. 

 

 Bild 8.Tom Krestesen. Hyllning till Carl T.H. Dreyer. Tusch och tempera på trä, 1979-1980 

                                            
48 Bosch, Hieronymus, Lustarnas trädgård,1505, A World History of Art, London 
2009(1984), s. 460 
49 de Goya, Francisco, Satyr slukande ett av sina barn,1820-3, A World History of 
Art, London, 2009 (1984), s.645 
50 Sydhoff Beate, Program inför Utställningen i Edsvik Konsthall, 2012, s.2 
51 Sydhoff Beate, Vittnesmål om Extas och Ondska. Tom Krestesens Konst, 
.Stockholm, 1995, s. 64 
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Bild 8 är ett spel mellan mörker och ljus och det gör att det händer något i Krestesens 

bilder, som framgår av bilden ovan. Dreyer, som hyllas i bilden, gjorde en film om 

häxjakt som hette Vredens dag, 1943. Carl Th. Dreyer, 1889-1968) var en känd 

dansk regissör, han nämns i nivå med Lars von Trier. Filmens kvinnliga huvudroller 

blir förklarade som häxor och bränns till döds. Filmen gjordes under den tyska 

ockupationen av Danmark, 1943. Många i Danmark såg en parallell mellan 

häxbränning och nazisternas förintelse av judar. Dreyer själv förnekade det 

sambandet. Men han flydde ändå till Sverige eftersom filmen kunde uppfattas som 

kritik mot ockupationsmakten. Filmen fick till en början mest negativ kritik men blev 

så småningom prisad i USA i tidningar som The New Yorker och Life Magazine.   

Tonläget i filmen var svart både innehållsmässigt och tekniskt, den är gjord i svart/vit 

teknik men Krestesens hyllningsbilder är dekorativa trots den mörka tonen i bilderna. 

Formal- och stilanalys 

Bild 8 föreställer fem kroppar instängda i var sin nisch. Kropparnas volym har byggts 

upp genom olika nyanser av svart och vitt.  Tekniken med tusch på trä ger en 

aningen gul ton. Genom att i bildernas olika kroppsdelar omväxlande blir extra 

framträdande, skapas rörelse när man tittar på hela sviten av bilder. Som exempel 

visar andra nischen en figur framifrån, tredje nischen visar figurens vänstra sida, 

fjärde nischen visar figuren framåtböjd och femte nischen visar figurens högra sida.  I 

samtliga dessa nämnda nischer visas en högerarm med ett smalt spjutliknande 

föremål. 

 

Tolkning Krestesen visar med denna komposition figurer i rörelse. Nischformen ger 

en upplevelse av instängdhet  och därmed en stämning av förtryck. Jag frågar mig 

om Krestesen menar att det är samma figur i olika positioner i de fem nischerna eller 

om det är fem olika figurer. Jag stannar vid det första alternativet som då skulle 

beskriva vår ibland självvalda instängdhet i olika mönster, vår brist på frihet och mod 

att våga leva utanför ramar och låsningar. 

 

 Kopplingen till ovannämnda film ger också  en ton av svärta och intolerans. För mig 

blir det ett bildspråk som är starkt och svårt att sätta vanliga  ord på, bilderna talar sitt 

eget språk. Bild 9 som följer efter  denna (bild 8) blir tydligare i sin beskrivning av 

ondska och förtryck. Den blir lättare att avläsa som en klassisk situation av ondska 
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och människoförtryck.  Han har  målat en bild av människor sammantryckta i en 

järnvägsvagn kallad Sista tågresan, 1982 (Bild 9). 

 

 

Bild 9. Tom Krestesen.Sista tågresan Tusch och tempera på trä, 78 x 116cm, 1982 i privat 

ego. 

Formal- och stilanalys 

 I bild 9 tecknar Krestesen  en transport av människor, sammantryckta i en 

järnvägsvagn, där man genom en öppning ser människors ansikten som ger intryck 

av att de lider. Vagnens enkla träkonstruktion för tanken till transport av boskap. 

Människorna i tåget är inte lika omsorgsfullt tecknade som figurerna i( Bild 8) men det 

förstärker det vi redan vet, nämligen att de transporterades alltför många i samma 

vagn, utan vatten och mat. De järnvägstransporter av människor man närmast 

associerar till i målningen är transporter av judar till förintelselägren under andra 

världskriget. På bilden ser man lidande ansikten och händer som verkar sträcka sig 

efter hjälp i förtvivlan. Det är det onda bakom detta som Krestesen vill tydliggöra, den 

ofattbara ondska som ligger bakom dessa transporter. Denna bild kopplar jag till 

syftet med studien och min definition av ondska som onda handlingar som till 

exempel brodermord. 

Krestesen tecknade under hela sjuttiotalet också serier av porträtt i sviten De 

övertygade.52 

                                            
52 Sydhoff, 1995, s.34 
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Bild 10. Tom Krestesen, Porträtt ur sviten  

De övertygade, Blandteknik 1971-72 

Formalanalys 

(Bild 10) Det verkar som Krestesen har övat sig i att skildra ondskans uttryck så rent 

och totalt som möjlligt.53 Han verkar fascinerad av möjligheten att frilägga uttrycken 

av lastbarhet och ondska så att de framstår utan skyddande hinnor eller historiska 

avstånd. Ibland har han utgått från bilder i dagstidningarnas porträtt av dagens 

diktatorer. Vissa ansikten är endast antydda. När mitt öga söker linjer och fast 

struktur för att tolka bilden finns endast några punkter resten verkar utsuddat och 

oformligt. Och den gul-gröna färgen mitt i ansiktet ger en äckelkänsla. 

Tolkning 

 I varje fall är ansiktet som det ovanstående ett märkligt ansikte som blir aningen 

skrämmande genom att vara så obekant till sin struktur.Det kan vara en 

maktmänniska som är äcklad av att göra det som han bedömer behöver göras. Men 

det kan också vara en bild av en lidande soldat som inte orkar gå ut ett krig. Figurens 

klädsel antyder svagt en uniform. Man anar  att konstnären vill uttrycka något som 

han lämnar till betraktaren att själv tolka in i bilden. Betraktarens associationer blir 

viktiga för tolkningen. Krestesen bjuder in betraktaren att vara medskapande av en 

bild som han menar är en bild av maktfullkomlighet och en ondska som är tidlös. 

Stilanalys/tolkning 

Måleritekniskt arbetar han med att fördela ljusmassan i bilden. I ovanstående bild 

(Bild 10) dominerar det ljusa och bidrar till en upplevelse av oformlighet. Den 

                                            
53  Sydhoff, 1995, s. 36 
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gulgröna färgen mitt i ansiktet bidrar till att göra ansiktet obehagligt. Genom att höja 

upp näsan i en s.k. upper- nose- position anger ansiktet en upphöjd ställning. Det 

svarta stirrande ögat bidrar till den upplevelsen.  Den lilla mörka munnen formar 

kanske lögner för att övertyga och förleda  det stora flertalet av människor som är 

beroende av sin ledare. Det ljusa ganska oformliga ansiktet tonar fram ur en svart 

bakgrund som bidrar till min mörka tolkning av bilden. Tom Krestesen gör sin 

personliga tolkning av ondskan. Man förstår hans avsikt att teckna av maktmänniskor 

när man ser fler av hans bilder samtidigt. Men trots att det går att förstå hans 

intentioner så blir det möjlligt att tolka varje ansikte på flera sätt.  

 Medeltidens konst däremot skildrar på ett mer opersonligt sätt det onda i form av 

onda handlingar som Brodermord och Barnamord , vilket blir entydigare i sin 

betydelse , som  tidigare nämnts i uppsatsen. 

 

 

Claes Eklundh är en annan konstnär som har destruktivitet och försoning som motiv. 

Han anses förknippad med klassicismen genom ett naturalistiskt måleri. Men i den 

skenbara ordningen anar man en underton av hot54. Hans föreställningsvärld har 

kristna rötter och han gestaltar lidande, smärta, död och ondska. 

 

 

Bild 11. Claes Eklundh, Dubbel vrede, 1988 

 

 

 

 

                                            
54 Claes Eklundh: en utställning om destruktivitet och försoning/sammanställd av Bo 
Nilsson, 1994, s. 11 
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Bild 12. Claes Eklundh, Dubbel vrede, 1988, 207 x 393 cm 

 

 

 

 

 

 

Formal- och stilanalys 

I bilderna ”Dubbel vrede” (Bild 11) och( Bild 12) konfronterar två makter varandra, det 

goda och det onda.  Vreden ser han dock som en kreativ potential. Det är stark 

dynamik i bilden och kraft finns i båda ansiktena. Aggressiviteten är i bilderna inte 

avsedd att vara hotande. De två  motiven är så gott som identiska sånär som att på 

den understa bilden (Bild 12) är den ena profilen ljus. Jag antar att konstnären menar 

att det ljusa är det goda och det mörka det onda. Bild 11 och 12 har samma titel och 

är avsedda att betraktas tillsammans i alla fall i min uppsats. De är resultat av hans 

strävan att måla ansikten som uttrycker starka känslor och han har målat serier av  

 

ansikten som framgår av (Bild 14). Betraktaren får inte möta deras blickar, som de 

riktar spänt mot varandra. Bild 11 skulle kunna vara en spegelbild eftersom ansiktena 

har samma färg. Ansiktena har byggts upp av korta penseldrag som visar ansiktets 

muskler. Tänder är återkommande symboler i Eklundhs bilder.  

 

Tolkning 

En möjlig tolkning av bilden med två  mörka profiler skulle kunna vara att ont och gott 

har samma utseende och att vreden från respektive profil är densamma och har 

samma kraft. Vrede är varken ond eller god kan han ha menat.  Han kan ha avsett 
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att vara mer traditionell med bild nummer två genom att måla det goda ljust och det 

onda mörkt. Men bilderna visar inte ett vänligt samtalande utan snarare ett aggressivt 

grälande.  Anletsdragen är bistra och uttrycket av vrede är sannolikt resultat av 

fysionomiska studier och skissande.  Båda bilderna är målade 1988 men jag har 

ingen uppgift om datum. Bo Nilsson55 antar att Eklundh menar att ondskan finns hos 

alla och genom att vi blir medvetna om detta gör det möjligt för oss att bearbeta den. 

Bilden kan fylla funktionen av katharsis, en rening för betraktaren. Med myters hjälp 

kan man på en symbolisk nivå bearbeta vår kulturs omedvetna trauman. Exempel  

på en myt som nämns är befriandet från den alltomfattande modern, genom vilken 

allt blir till och allt försvinner, moder jord, genom att bita sig loss. Eklundh har många 

bilder där tänder är framträdande symboliska tecken. Kanske han menar att vi skulle 

kunna bita oss loss från oönskade mönsterlåsningar, som jag tolkade in i Krestesens 

(bild 8) som kan ha gestaltat hur vi lever inom ramverk, som kan vara hinder för ett 

fritt liv. Kanske vi skulle kunna bita oss loss från gammal barlast och sätta tänderna i 

ett nytt friare och godare livet, bita huvudet av ondskan och förlösa varandras 

energier. Vrede  gränsar till ömhet. Den våldsamma urladdning som de två bilderna 

visar kan ha syftet att vi skall få tillgång till oss själva. Till att bli det vi är. 

(Bilderna 11 och 12) för min tanka till (Bild 6), reliefen på Norrlanda kyrka som visar 

vilka grymma handlingar människor faktiskt kan fås att utföra. Det gör den medeltida 

reliefen aktuell. Barn drabbas av dagens krig i Syrien bland annat. 

Formal- och stilanalys samt tolkning 

 Nedanstående bild (Bild 13) är av mytologisk karaktär för att den liknar en gyllene 

mask som skulle kunna vara en bild av ondska. Den skulle kunna föreställa 

Pandoras ansikte, hon lär ha fört all världens ondska till människan, men också 

kunskap. Pandora fick av gudarna en ask innehållande allt lidande och ont, som 

släpptes loss när hon trots förbud öppnade asken.  Bibelns motsvarighet är Eva, 

åtminstone när det gäller kunskap. Jag grundar mitt antagande på att Eklundh verkar 

att ha tagit intryck av antikens och renässansens bilder.  Han har bl.a. målat en 

pietàbild som liknar Michelangelos pietà i S:t Peterskyrkan i Rom t. ex. 

Ansiktet (Bild 13) är groteskt och opersonligt. 

                                            
55 Claes Eklundh;  1994, s 11 
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Bild 13. Claes Eklundh, affisch, 2006 

 

 Man anar vrede och förakt,  kanske också smärta och lidande. Färgen verkar rinna 

ned på vänster sida, som om formen skall upplösas. Näsan börjar tappa formen.  

Ansiktet är nästan enfärgat. Bara ena ögat verkar att se. 

Jag har inte kunnat finna en titel på bilden, som jag funnit på internet. 

 

Sista bilden av Eklundh (Bild 14) får sammanfatta hans sökande efter olika 

ansiktsuttryck. Han kan ha övat på ett liknande sätt som Krestesen att finna 

ondskans ansikte genom att öva och ideligen skissa olika fysionomiska uttryck. I 

slutet av varje rad av ansikten, utom den sista, finner jag ansikten som ser onda ut.   

En konstnär har ofta som mål att låta bilden tala för sig själv men en tänkbar verbal 

definition av ett ont ansikte i detta sammanhang är ett ansikte som är uppluckrat i 

formen, har grälla färger som på fjärde raden, fjärde bilden eller mörka dolska färger  

som sjätte bilden samma rad. Det sista ansiktet på femte raden bedömer jag som 

ondskefullt med sina stirrande ögon, kantiga form och mörka bakgrund. Men andra 

betraktare skulle kanske välja andra ansiktsuttryck. Vi projicerar vår egen bild av 

ondskan. Den är inte generellt representativ utan subjektiv men ändå mer eller 

mindre rimlig. 
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Bild 14. Claes Eklundh, studier av ansiktsuttryck 

 

 

 

Den fjärde konstnären jag valt som gestaltar det onda är Kaloust Guedel som var 

tonåring i Libanon under inbördeskriget. Han har upplevt att få ett vapen riktat mot 

huvudet och visste då inte om han skulle få leva eller bli dödad . ”I stället för att måla 

vackra blommor vill jag visa vad människor är kapabla att göra”,56 lär han ha sagt. 

Trots det han har varit med om ser han det vackra i allting och vill med sin speciella 

teknik visa hur världen faktiskt fungerar. Han gör sitt verk aktuellt genom att riva 

nyheter från tidningar. Remsorna limmar han sedan fast med hjälp av tjocka lager av 

färg. Det är hans avsikt att ge det onda en gestalt genom att hans teknik bryter mot 

det traditionella sättet att skapa porträtt. Bilden (Bild 15) nedan är målad med en 

mörk profil med ett lysande ljusblått  öga i . På profilen har limmats tidningsremsor. 

Texten är för liten för kunna läsas. Eventuellt är det fransk text om vad som sker i 

världen just nu.  

Verket  kan närmast beskrivas som en s.k. huvudfoting, som barn brukar teckna med 

ben direkt på huvudet. Konstnären kan ha haft en tänkt hänvisning till någon primitiv, 

ursprunglig känsla  ”I create the way I feel”, säger han, för att grunden för bilden är 

obehagliga minnen från kriget. Grunden för bilden är mörk men han har ett behov att 

skapa harmoniska bilder. Detta gör att det mörka, det onda delvis blir dolt av de rivna  

                                            
56http://zdom.com/about.htm  - klicka sedan på/ New Page 2 (www.zdom.com) 
/högerklicka på ”about the artist” uppe i textraden – till sist /”Öppna länk i nytt 
fönster”/ 

http://zdom.com/about.htm
http://www.zdom.com/
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Bild 15.Kaloust Guedel, Stage 3, Skulptur 72” x 41”x10” , 2012 

 

tidningsremsorna och figuren blir dekorativ trots det mörka innehållet. Guedel vill 

göra betraktaren medveten om något som inte uttryckts i konst tidigare. Rubriker från 

utställningar han deltagit i har varit ”Människors inhumanitet mot människan och 

mänskligheten samt Ut från mörkret”. 

Med sin konst vill han också göra ett inlägg i debatten om miljöförstöring och krig på 

grund av socioekonomiska orsaker.57 Med sina tidningsremsor vill han också varna 

för den manipulation som vi utsätter oss för genom att inte kritiskt granska 

massmedia. 

Man skulle också kunna tolka skulpturen (Bild 15) som en bild av instängdhet och 

blindhet låsta i våra positioner och påverkade av massmedia i en ofri enögdhet. Bild 

15 kan jämföras med Tom Krestesens bild  8, som arbetar med samma tema om 

instängdhet. 

 

 JÄMFÖRANDE ANALYS 

Förutom analysen i direkt anslutning till bilderna gör jag en jämförande analys. 

Konst kan i stor utsträckning betraktas som ytor som är till för att uttrycka skönhet 

eller överraska på olika sätt. Bilder kan också informera och utbilda.  Det skall ske 

något i mötet med en betraktare. Kalkmålningarna i materialet är dekorativa. För att 

få lyskraft byggdes motiven upp från mörker till ljus mot en mörk grundfärg i själva 

bilden se (Bild 2)  som ger kontrasteffekt. Kalkmålningen intill i (Bild 2) har en 

                                            
57www.hkazanfinearts.com/CollectiveAddiction.html 
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mörkare ton som bidrar till kontrasteffekten. Men bildens placering och ursprungliga 

färger var också till för att ge en förstärkt andlig upplevelse vid besöket i kyrkan så att 

man skulle kunna lämna en grå vardag utanför. 

Den medeltida bilden var också en berättelse utan text och behövde därför vara 

tydlig för att innehållet skulle förstås. Bibeln och olika legender var den textmässiga 

grunden för kyrkokonsten. Bilderna blev visuella predikningar. Syftet med bilderna är 

att nå under ytan, att nå fram till det medvetna. Hur gör de medeltida bildskaparna för 

nå fram med sitt budskap om en händelse då en kalkmålning eller en relief är relativt 

statisk till sin karaktär genom att vara fast i sin form men ändå skall beskriva ett 

skeende? I de två kalkmålningarna skapar man rörelse i bilden genom figurernas 

positioner. Abel ligger och Kain står över honom och svänger sin arm hotfullt med sitt 

vapen i handen. Bilden från Ösmo kyrka uttrycker mer kraft inför samma attack. 

Det går inte att läsa in så mycket i figurernas fysionomier men det går att se att man 

försöker skilja mellan onda och goda ansikten. Abel har ett fromt ansikte med 

fromma ögon, tunn näsa, en liten sluten mun och regelbundna drag. Kain däremot 

har mörka ganska tätt sittande ögonbågar med näsan som en höknäbb, läpparna 

som bistra streck och mörk blick. Ansiktena blir betydelsebärande tecken i den scen 

som utspelas i bilden. På ett liknande sätt har Krestesen och Eklund framförallt 

arbetat med att göra ansiktena extra betydelsebärande genom att i  de onda 

ansiktena låta formen bli upplöst , ögonen hotfulla , näsan oformlig och munnen 

tillsnörpt hos Krestesens bilder och som en föraktfull båge hos Eklundh. 

På kyrkornas reliefer har man istället på Stånga och Norrlanda kyrkas portalreliefer 

med Barnamordet satt visir på förövarna för att dölja deras ansikten.  Trots det ser 

figurerna  ändå onda ut kanske ännu ondare genom att de gömmer sina anletsdrag. 

De två relieferna med Brodermordet visar relativt neutrala ansikten men uttrycker  i 

stället ondska med vapen och hotfulla rörelser. I tillägg har en ond symbol i form av 

en djävul använts för att förstärka  det  ondskefulla som sker på bilden. 

 

På ett liknande sätt som under medeltiden har nutida konstnärer texter som 

bakomliggande påverkan på bildernas innehåll. Nutidens massmedia har som 

främsta nyheter inslag av våld av olika slag. Dessa budskap blir som delar av vårt 

kollektiva omedvetna. Under de senaste 100 åren har det pågått krig i något hörn av 

världen. Till detta kommer mord och annat ont som människor gör mot varandra. 
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Tydligast visar Kaloust Guedel detta genom att till och med riva sönder tidningar och 

limma in remsor på sina ansikten. Hans avsikt är att minna om det onda även om det 

inte alltid går att läsa vilka textavsnitt han har valt att limma på porträttet.  Det 

framgår ändå av hans bilder att han har ett budskap annat än ett dekorativt utformat 

porträtt.   

Det tillkommer ett moment av tidsaspekt när det gäller betraktande av bilderna. 

Kalkmålningarna kunde beskådas en längre tidsrymd medan betraktaren satt i 

kyrkan under gudstjänsten. Relieferna är en del av kyrkobyggnaden och man 

kastade nog bara en hastig blick vid inträdandet i kyrkan eller fick gå runt kyrkan för 

att titta på en tympanon som i Hablingbo t.ex. Nutida konstnärer får man söka upp i 

Gallerier eller på museer, i andra offentliga lokaler eller på väggarna i olika hem. 

 

En ytterligare skillnad som kan ha påverkat bilden av ondskan var att medeltida 

bilder utfördes av vissa verkstäder på uppdrag i syfte att placeras i kyrkor med syfte 

att fånga betraktarens intresse och förmedla normer för ett fromt och gott liv medan 

nutida konstnärer ofta som fria konstnärer utforskar sin bild tills den stämmer med 

hans eller hennes intentioner. 

 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Jag återkommer till mitt inledande resonemang och vågar påstå att ondskan finns. 

Men syns ondskan? Mitt svar blir nej eller möjligen att ondskan kan ha flera ansikten 

om man som Krestesen och Eklundh experimenterar och målar flera fysionomier 

dom de menar skall spegla ondska. Men det onda representeras främst av onda 

handlingar.  

 

Vi betraktar varandras ansikten när vi möts. Vi värderar varandra fysionomiskt och 

vad ögat ser bidrar till att forma tonen mellan oss i vardagen. Den här processen 

bidrar till att vi gärna gömmer oss bakom ett kontrollerat nollställt ansikte vid nya 

möten. Vi lär oss nog tidigt att inte visa vad vi känner. Trots att inre och yttre så 

sällan stämmer överens blir vi försiktiga med att visa oss. Men både små barn och 

djur uppfattar och tyder det som våra ansikten kanske ändå signalerar. 

 

Vidare gäller att extrema yttringar av ansiktets uttryck är svåra att dölja. Det kan vara 

stark sorg och depression eller stor glädje och äkta skratt som finner en väg bakom 
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den vanligtvis slutna masken. Men små nyanser i ansiktsuttrycket är svåra att tolka. 

Till detta kommer att vi kan feltolka ansiktsuttryck genom att projicera egna känslor 

och minnen på den vi möter. Inte konstigt att ondska inte syns utanpå när vi hela livet 

tränar att dölja den. Dessutom finns ingen som är alltigenom ond hela tiden och i alla 

sammanhang. Vi är onda ibland och i vissa sammanhang. 

 

Det som Ernst H. Gombrich58  beskriver generellt när det gäller vår perception av 

omvärlden gäller också hur vi uppfattar våra medmänniskors fysionomier. Han talar 

om ”filing in” som innebär att vi omedvetet ordnar det vi ser tills det blir något bekant 

även om det som vi råkar få syn på egentligen inte föreställer något speciellt. Som 

exempel nämnar han stjärnhimlen en klar natt. Vissa konstellationer av stjärnor liknar 

olika djur som t.ex. lejon.  Han såg detta omedvetna ordnande tillsammans med vår 

tendens att projicera som rötter till konsten. 

Människor projicerar sina rädslor och förhoppningar utifrån otydliga, ofullständiga 

fragment. I mörkret kan en buske förvandlas till ett djur eller människa som upplevs 

som en fara, ett hot. Och det motsatta när vi älskar någon och söker gensvar i vår 

bild av den älskades ansikte.  Med det sättet att tänka skulle vår bild av ondskans 

ansikte kunna vara en projektion av vårt eget onda ansikte. 

 

I molnen på sommarhimlen tolkar vi in många bilder. Var och en ser sina egna bilder 

i allt det formlösa. Men att vara öppen för det formlösa kan också vara en nyckel till 

nyskapande. Bättre än att fastna i att imitera andras bilder eller att efterlikna olika 

föremål.  Både bildskapande och betraktande är en process med en komplicerad 

blandning av matching och making. Likheten mellan medeltida konstnärer och de 

1900-talskonstnärer som nämns i uppsatsen är att deras intentioner stämmer 

överens, nämligen att de önskar skildra ondska i det här fallet. Sedan är deras 

uttryck olika. Medeltida bilder är tydligare i sitt budskap. Moderna konstnärer måste 

man ofta försöka tolka. Dessutom önskar kanske de senare föra in ytterligare mening  

i sina bilder än endast uttrycka ondska. 

I  processen matching/making kan man se skilllnad mellan medeltidens bildskapare, 

som imiterade, matchade.  Man hade fasta schemata för de opersonliga ansiktena 

och nutida konstnärer som arbetar med en större öppenhet och kanske söker sig 

                                            
58 Gombrich, 2010, s. 91 
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fram via det formlösa som innebar det Ernst H.  Gombrich kallar making. Framförallt 

när det gällde de gotländska relieferna gick det att finna likheter mellan reliefer från 

olika kyrkor. 

Samtliga nutida konstnärer i materialet har visat exempel på making, skissande och 

nyskapande som däremot leder till olikheter i ansiktsuttrycken. Nutida konstnärer 

utvecklar en personlig stil. 

Kristian Lundstedt omfattade i sin målning av Brodermordet både nutida krigsscen 

och bibelns Brodermord med en egen personlig utformning av människorna på 

bilden. 

Både Krestesen och Eklundh skissar på ansikten där formen är under upplösning 

och anletsdragen utslätade i deras försök att gestalta onda ansikten. Guedel 

använder en fast tydlig form men bryter med traditionen, att göra porträtt, genom att 

limma in tidningsremsor på bilden. Han använder remsor från tidningar som vanligtvis 

producerar nyheter om krig och olika katastrofer. 

 

Trots att de nutida konstnärerna ofta nyskapar så har de en inre bild av hur ett 

ansikte ser ut och skissar utifrån detta inre schema. Resultatet blir en komplex 

blandning av vars och ens egna föreställningar, minnen och intentioner. Sannolikt 

ingår också en serie transkriptioner av omedvetna och förmedvetna föreställningar i 

deras inre världar, vilket bidrar att göra bilderna personliga och ganska olika 

sinsemellan. Betydelse har även genre och teknik. Till detta kommer en betraktare in 

som med sin upplevelse av bilden blir medskapare. 

 

Ernst H. Gombrich59 beskriver, i sin bok om konstens psykologiska och 

representativa utveckling, hur´John Constable skissar och experimenterar för att 

måla den perfekta landskapsbilden och hur han skapar den bästa bilden i en av sina 

skisser. På ett liknande sätt har människan genom konsthistorien skissat och 

experimenterat för att fånga olika motiv. Motiv som är allt från oformliga moln till 

tydliga föremål  i yttervärlden, samt motiv som denna studie handlar nämligen 

människors ondska. 

 

                                            
59 Gombrich, 2010, s 328 
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För att avslutningsvis nämna något om mina källor så är det endast hos Cecilia Sjölin 

jag funnit intresset att studera kalkmålningarnas motiv närmare när det gäller 

utformning och innehåll. Övriga framträdande författare har i huvudsak fokuserat på 

inventering, klassificering , tidsbestämning och att knyta olika mästare och genrer till 

olika medeltida konstverk samt att geografiskt bestämma var verken finns och i vilka 

kyrkor. Vidare redogör man för restaurering av arkitektur och utsmyckning av 

kyrkorna genom århundraden. 

Men oavsett analyser och tolkningar av bilder av olika slag så är dessa ändå 

skapade för att nå oss via ögonen och in till vår inre värld och berika oss genom att 

få oss att tänka och känna. 

 

SAMMANFATTNING 

Denna uppsats har till uppgift att studera ondska och bilder föreställande ondska, 

definierad genom onda handlingar som Brodermord och Barnamorden samt målade 

bilder av ondskans ansikten. En jämförelse görs mellan medeltidens kyrkokonst och 

nutida målande konstnärers bilder av ondska. Det medeltida materialet begränsas till 

kyrkor på Gotland med ett undantag av en kalkmålning från Ösmo kyrka i 

Södermanland. 

Av nutida konstnärer har  valts fyra målande konstnärer som valt att just gestalta 

människans mörka sidor. Undersökningens teori och metod är tvärvetenskaplig. 

Konstvetenskaplig forskning med Panofskys bildanalys samt psykologi och filosofi 

som utgångspunkt. 

Materialet samlades in genom att fotografera och studera de valda motiven från ett 

begränsat antal kyrkor på Gotland. Nutida konstnärers bilder har tagits fram från 

internet. 

Den jämförande analysen mellan kyrkokonst från medeltiden och nutida målande 

konstnärer visar på likheten att gestalta ondska, när man definierar den som onda 

handlingar som skildras i bild. Men med olikheten att nutida konstnärer 

experimenterar med hjälp av olika fysionomiska uttryck att ge ondskan olika ansikten. 

Medeltidens ansikten har en mer utslätad opersonlig fysionomi även om Kain i 

kalkmålningen ser ond ut och Abel ser god ut. 

Texter som medeltida kyrkokonst grundas på är bibeln och legender. Nutidens konst 

har historieskrivning och massmedia som grund. Min huvudsakliga källa och referens 
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när det gäller kalkmålningar har varit Cecilia Hildeman Sjölin. Övriga namngivna 

monografier har bidragit med fakta kring reliefer och målningar. 

En rimlig slutsats  med stöd av studien, är för det första att människor utför 

handlingar mot varandra som kan definieras som onda. Dessa onda handlingar går 

för det andra att skildra i bild. Och för det tredje ondskan har inget ansikte men nutida 

konstnärer har experimenterat med olika fysionomiska uttryck för att försöka gestalta 

ansikten, som skulle sägas  uttrycka ondska. 
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