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Abstract  
Denna rapport är skriven inom ramen för MEP-utbildningen, en Magisterutbildning i 

samarbete mellan Dramatiska Institutet och Södertörns Högskola i ämnena medier, estetik och 

pedagogik. Som examensprojekt har jag valt att studera ikonmåleriet i den kristna traditionen, 

för att få en kontrast till de nutida medieformerna och dess berättarformer, som varit fokus på 

i MEP-utbildningen. Syftet var att undersöka ikonen och ikonmåleriet som läroprocess, 

kunskapsform och medierande redskap för att närmare förstå en del av den västerländska 

traditionen vi bär med oss i vårt sätt att lära, berätta och bevara kunskap. Jag ville titta på hur 

mediering sker av kunskap och hur den produceras. För att studera detta har jag deltagit i en 

kursvecka i ikonmåleriets teori och praxis som Johannesakademin arrangerade i februari detta 

år. Johannesakademin är en studie och samtalsmiljö för ekumenisk teologi med kurser på 

högskolenivå. Lärare på kursen var teol. och fil. kand. Christina Schöldstein och ikonmålare 

och konstnär Djordje Cavkov. Denna rapport är en sammanfattning av mina iakttagelser och 

reflektioner som deltagande observatör i kursveckan. Utöver att själv delta i kursen och måla 

en ikon, samlade jag material genom att filma intervjuer med lärarna och tre av 

kursdeltagarna. Jag filmade lektioner i både teori och praktik. För att belysa mina 

frågeställningar; vad ikonmåleriets traditioner omfattar, hur ikonmåleriets läroprocess ser ut, 

vad vi lär oss, hur vi lär oss, vad som är specifikt för ikonmåleriet och ikonen och vad 

essensen är hos ikonen tar jag i rapporten upp ämnen som tradition och teori, ikonen som 

läroprocess, ikonen som erfarenhet, ikonen som virtuellt uttryck och simulacra och dialog och 

mening. Ikonen och ikonmåleriet är i första hand en relation till urbilden, det vill säga den 

målade och avbildade gestaltens gudomliga aspekt. Ikonen är en förmedlande länk genom 

historia och tradition tillgänglig för individen och en läroprocess inom ett stort 

kunskapssystem vilket traderas genom generationer, ett bildberättande inom kristendomens 

kontext.  

Vad gäller kurslitteratur är det i huvudsak Lärande och kulturella redskap av Roger Säljö och 

The language of New Media av Lev Manovich som jag refererar till samt vad gäller teori 

huvudsakligen Paul Ricoeur och Hans-Georg Gadamer. Föreläsningsanteckningar från kursen 

i ikonmåleriet, och litteratur relevant för området som Guld och Azur – En introduktion till 

ikonografin av Christina Schöldstein är viktiga källor. 

Det filmade materialet från kursen i ikonmåleri på Nya Slottet Bjärka-Säby bifogas rapporten 

i ett cirka sex minuter långt utsnitt. Handledare för teknik har varit Roland Sandell, 

Dramatiska Institutet. 
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Kapitel 1 

 

Problemområde  
Ikonen är en traditionell form av bildberättande, som vilar inom en kanon (läran) utmejslad av 

kyrkan med grund i den konstituerande perioden några hundra år efter Kristi födelse. 

Ikonmåleriet är en estetisk, andlig disciplin som traderats genom generationer och vilken ännu 

idag utövas. 

   Ikonen  och ikonmåleriet rymmer olika aspekter vad gäller lärande, mediering, berättande 

och  praktisk såväl som teoretisk kunskap. Ikonen har betydelse för identitet, metafysik och 

livsåskådning både genom måleriet av den och i bruket av den färdiga ikonen inom liturgin i 

kyrkan. Genom att delta i en ikonmålerikurs en vecka ville jag göra en empirisk studie i denna 

specifika studiemiljö och reflektera över ikonens essens och funktion idag som medierande 

redskap och de läroprocesser som äger rum. 

 

Syfte 

Hur kan ikonmåleriet beskrivas som läroprocess? 

Vad lär vi oss under ikonmålerikursen? 

Hur lär vi oss? 

 

Utgångspunkter 

Att undersöka och diskutera ikonen och ikonmåleriet som läroprocess, kunskapsform och 

medierande redskap. 

 

Frågeställningar 
Vad omfattar ikonmåleriets traditioner? 

Vad är specifikt och vad är essensen för ikonmåleriet och ikonen? 

Jag ville titta på hur man lär sig, hur sker mediering av kunskap, hur produceras den, vad 

händer och vad lär man sig? Hur sker de emotiva, intellektuella och kognitiva processerna? 

Jag ville reflektera över skilda sätt att se bilden, dels att själv praktiskt måla en ikon, samt att 

se ikonen som ”färdig” ikon.      
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Metod och material 
Kursen i ikonmåleri ”I Guds ansiktes ljus” är en kurs i ikonografins teori och praxis. Den 

ingår i Johannesakademins kursprogram och Johannesakademin är ”En studie och 

samtalsmiljö på Nya slottet Bjärka-Säby, för ekumenisk teologi, med inriktning på den 

monastiska (kloster) traditionen i den tidiga kyrkan” (Kursprogram 2009/2010). Nya Slottet 

Bjärka- Säby är beläget i Sturefors utanför Linköping. Johannesakademins kurser ligger på 

högskolenivå men kräver inga förkunskaper. 

 

Metod för mitt projekt har varit att delta som deltagande observatör och att vara en av 

kursdeltagarna. Jag samlade material genom observation med filmkameran både under de 

teoretiska och praktiska momenten, utförde filmade intervjuer med de två lärarna, vilka fått 

förberedande frågor. Jag intervjuade även tre av kursdeltagarna, som spontant ställde upp på 

dessa filmade intervjuer och jag tog också en del miljöbilder till exempel från Slottets 

andaktsrum, där ett antal koptiska ikoner är placerade. Föreläsningsanteckningarna både 

filmade och nedskrivna är en viktig del av materialet och har kommit till användning i denna 

rapport. Referens till föreläsningarna i denna text anges som:(Schöldstein 2010, föredrag). 

 

 

 

 
Maria 
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Kapitel 2 

Traditioner och teori 
 

Om man slår upp ordet ikon i Bonniers uppslagsverk omnämns två betydelser; 1) Kultbild av  

Kristus, Maria eller helgon i den ortodoxa kyrkan. Vanligen målad på trä och innefattad i en 

metallplåt, ofta prydd med ädelstenar. 2) Grafisk symbol på datorns bildskärm som 

symboliserar dokument, program, länk eller utrustning. (Bonniers uppslagsverk 2007, s. 413) 

    Etymologiskt kommer ordet ikon från grekiskans eikon, som betyder bild, likhet, figur. 

Ordet ikon är belagt i svenskan från 1837 och används 1888 av Heidenstam efter ett besök i 

Jerusalem men ordet fanns i bruk även tidigare i Sverige av vikingar och på 1600-talet i en 

församlingskyrka. (Schöldstein 2010, föredrag) 

   Materialet för en ikon kan vara olika, som textil, mosaik, elfenben, metall, trä, sten. Det som 

vanligen åsyftas är formen av en ikon vilken definieras tekniskt som att ”ikonen är en 

tvådimensionell bild i äggtempera, på krita-limgrunderad träpannå, traditionellt framställd 

enligt bestämda tekniska regler efter en förebild”. (Schöldstein 2010, föredrag). 

 

Ikonmåleriets traditioner 
Traditionerna för ikonmåleriet har sitt ursprung inom kristendomen. Ingen bild kan återge den 

osynliga och ogripbara guden men eftersom den kristna tron innebär att man ser Kristus som 

Guds Son, som blev människa, betraktas han därmed som både ”sann människa och sann 

Gud” (Katolska Katekesen 1996, s.150, 345-346). Kristus som människa och bärare av den 

gudomliga aspekten blir möjlig att avbilda. Kristus är därför den mest fullkomliga ikonen, 

genom att vara både människa och Gud. Människan i sig själv betraktas som den förnämsta 

ikonen skapad till Gud avbild.  Hos ikonen finns en relation mellan bilden och det avbildade. 

   Den allra första ikonen sägs inom ortodoxin vara när Kristus torkade av sitt ansikte mot en 

linneduk och bilden dröjde sig kvar rättvänd – inte spegelvänd.  Denna bild kallas Mandylion, 

den Kristusbild som inte är målad av människohand och anses ha gudomligt ursprung. Det 

innebär att bilden inte är skapad, utan bilden tar gestalt, den är.  Motsvarande tanke återfinns 

inom kristendomen i väst i Veronicas svetteduk, den linneduk hon räckte till Kristus vid hans 

Golgatavandring och där hans anletsdrag fanns kvar när hon fick tillbaka linneduken. Dessa 
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tankegångar fanns redan i den grekiska gudavärlden och kallas Acheiropoeitos vilket betyder 

” icke av händer gjord” (Schöldstein 2004, s.40-41), (Abel 1988, s.27-28). 

    Tron på Kristus uppståndelse från de döda är central inom kristendomen. Även helgon, 

änglar och hela berättelser som återspeglar essensen i budskapet är möjliga att avbilda 

ikonografiskt. Ikonografins centrala motiv är Kristus men även jungfru Maria, som är den 

människa som sa ja till Gud att bära Guds inkarnation in i världen genom att föda Kristus 

avbildas. 

   Ikonmåleriet har utvecklats inom östlig och västlig kristendom i ryskortodox, 

grekiskortodox, katolsk, koptisk (Egypten) och etiopisk tradition.  Ikonmåleriet medieras 

genom en kyrklig kanon vars tradition vilar på beslut inom kyrkomöten i kristendomens tidiga 

historia. Kyrkans bilduppfattning och bildfilosofi började formuleras hos kyrkofäderna på 

300-talet. Efter bildstriden på 700-talet inom ortodoxa kyrkan som handlade om huruvida Gud 

kunde avbildas eller inte fastslogs på ekumeniska kyrkomötet i Nicea år 787 att  ikoner inte 

bara var tillåtna utan de var nödvändiga för kristen tillbedjan till Gud.  

   Inom de olika utvecklingslinjerna i traditionen har sedan skillnader utformats till exempel i 

motivkretsar, komposition, färgval och hur ikonen används i liturgin, emedan essensen är 

densamma (Schöldstein 2010, föredrag). 

   Andra religioners traditioner har liknande yttringar och en troligen direkt föregångare till 

ikonen kan man hitta i Egypten där mumierna bemålades med porträtt av den döde som 

blickar tillbaka från dödsriket till de levande. Det verkar ligga i människans natur att sträva 

efter en transcenderande kommunikation med något som är större och går utöver människan 

själv, att bli sedd och sträva mot ljuset. Olika sätt att hantera detta har utformats i olika 

traditioner inom religioner och livsåskådningar i transformerande och/ eller konstituerande 

former som ritualer och konstnärliga utryck.  

 

Ikonmåleriet som läroprocess 
Att börja lära sig att måla ikoner innebär att förhålla sig till en lång tradition som innehåller 

många olika medierande redskap. Det finns en ikonografi som har utvecklats genom 

generationer med ett stort antal variationer av förebilder inom olika motivkretsar för Kristus, 

Maria, änglar och helgon. Grundmodellerna för till exempel gudsmodersikonerna är sex 

stycken men det finns omkring 250 typer.  Det innebär att i denna ”stora berättelsetradition” 

finna sin egen utgångspunkt i utövningen av ikonmåleri. Att hitta sin egen ingång och 

berättelse och att vara medveten om eller bli medveten om den kristna tradition man själv har 
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vuxit upp i. Bruket av ikoner ser ju olika ut inom olika kristna kontexter. Genom 

reformationen till exempel utvecklades ett fokus på det skrivna ordet och Bibeln. Det 

medförde att bruk av bilder inom protestantisk kristendom och tradition minskade vilket 

emellertid tycks vara på väg tillbaka. 

   Johannesakademin representerar en ekumenisk kontext och kursdeltagarna har olika 

bakgrund vad gäller kyrkotillhörighet. Deltagarna representerar ett spektra av förkunskaper, 

förförståelser och relationer till kyrkan och dess traditioner och har därmed även olika 

bildtraditioner. Läroprocessen blir individuell avseende detta, det som kan sägas vara 

gemensamt är att vi via ikonen ska konkretisera en bild, en avbild som representerar en urbild 

av det gudomliga och ifall man är troende gestaltar ikonen en levande och närvarande person, 

andligt sett. Genom att framställa en bild enligt traditionen blir vi en del av bildens fortlevnad. 

 

En annan läroprocess är att reflektera över de gudsbilder man bär med sig. I ikonens uttryck är 

måleriet ett sätt att närma sig förståelsen för personen som avbildas och berättelsen som 

personen vilar i. Som jag uppfattar det är ikonens essens inte att vi målar den utan personen vi 

avbildar berättar sig för oss genom att bli framställd genom oss. Den osynlige guden ger sig 

tillkänna i vårt möte med bilden. Därigenom blir målaren ett medierande redskap i sig själv. 

   Vad händer med de gudsbilder vi bär med oss i vår föreställning om Gud när de möter  

ikonens gestalt och bild? En person som är uppvuxen inom en kristen kontext bär med sig 

gudsbilder som successivt integrerats och deras form och innehåll är från början präglade av 

barndomens uppfattningar för att allteftersom utvecklas till en mognare gudsbild med olika 

perspektiv vad gäller teologiska, psykologiska och filosofiska aspekter. En person som till 

exempel valt att ”bli” kristen vid vuxen ålder har förmodligen en annan resa att göra vad 

gäller gudsbilder och utgångspunkten för dessa. Allt detta kan få en bearbetning inom 

måleriet av en ikon där det i olika emotiva och kognitiva processer kan bli till en personlig 

läroprocess på ett reflekterande plan.  Ikonmåleriet ger en möjlighet att utforska sitt inre.  

Matisse uttalade sig vid ett besök i Ryssland; /…/ ”I dessa ikoner framträder konstnärens själ 

som en mystisk blomma” (Abel 1988, s.14), och som vår lärare säger i en av sina 

föreläsningar; att måla en ikon uppmanar människan till att söka inuti sig själv, det visar på 

vad människan kan bli och vad hon kan skapa kontakt med, detta leder till en medvetenhet om 

rummet inuti och relationen till det inre rummet. Ikonmåleri kan även fungera som 

rehabilitering. I en gammal berättelse sägs det att i brunnens botten finns ikonen vilket är 

densamma som själen, där finns ikonen av Kristus, liksom i själen. Den meditativa formen av 
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måleri ger en möjlighet att utforska det inre. Ikonen ger medvetenhet om mystiken. 

(Schöldstein 2010, föredrag)   

   Jag tror att just den exakta inlärningsmodellen och den strukturerade läroformen för hur och 

i vilken ordning en ikon ska målas, hjälper till och förstärker möjligheten att skapa ett 

meditativt vilorum och kan därmed ge utrymme för en egen inre reflekterande process.   

   I ikonmåleriet kopierar man en förlaga och alla förlagor går tillbaka till urbilden för motivet. 

Det finns förlageböcker med instruktioner  men undervisningen sker till en början av måleriet 

direkt från lärare till elev och man blir visad det rätta tillvägagångssättet. Till exempel vilket 

moment som ska målas först, på vilket sätt det ska målas och vilka färger som används till 

vad. Traditionen bygger på att överföra och fortsätta. Detta skapar en erfarenhet av att man är 

delaktig i kontinuiteten via lärandet genom generationer.  Diskursen inom ikonmåleriet förs i 

olika kristna traditioner, i olika motivkretsar och genom olika lärare i ikonmåleri som för 

traditionen vidare till sina elever. Ikonmåleriet är både en gemensam och en individuell 

läroprocess. Till skillnad från vår moderna konst som är inriktad på individens berättelse och 

uttryck och den aktuella tidens olika genrer vilar ikonmåleriet inom en stor berättelse där 

relationen är närvarande till något större än människan och där läraren är en sorts ledsagare 

genom måleritekniken men också representant för tron. Det är att föredra att en elev har 

samma lärare eftersom denne då kan följa elevens utveckling och förmodligen bidrar det till 

ikonens kontinuitet. 

   Ikonmålare som länge utövat ikonmåleri kan skapa nya motiv. Exempel på nya motiv är till 

exempel barnmartyrerna i Beslan, Guds Moder av Tjernobyl, Ugandas Martyrer. En mer 

nutida ikon föreställer en ung militär i Tjetjenien, Jevgenij Rodionov. Han avbildas som 

martyr i rysk-tjetjenska kriget där han blev halshuggen för sin kristna tros skull och för att han 

vägrade ta av sig sitt kors. Ikonen har ännu inte hunnit bli godkänd av kyrkan men hänger på 

plats i kyrkorummet i Ryssland.  Om ett helgon tidigare inte blivit målat kan ett nytt motiv 

formas. (Schöldstein 2010, föredrag) Vår lärare Djordje målade den Heliga Ingrid av 

Skänninge för Skänningeanstalten till exempel. Även om nya motiv kan skapas är det vanliga 

att man använder förebilder med lång tradition.   

   Det finns en determinism i ikonmåleriet, ett bestämt mönster och en ordning att rätta sig 

efter och man försöker göra en exakt avbild av förlagan som ett sätt att närma sig essensen. 

Ändå blir varje ikon unik i sin upprepning och även om samma person målar samma ikon om 

och om igen sker en förändring varje gång. Den målande läser in sig själv på olika sätt hela 

tiden och bespeglar sin egen process i relation till motivet som målas.   
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   Det finns likheter med andra traditionella estetiska uttryck som japansk kalligrafi och 

teceremoni, där just upprepningen och inlärningen av det exakta gör att individen och 

personligheten successivt framträder och blir synlig i sitt uttryck.  En individ är i ständig 

rörelse och förändring och att röra sig inom en struktur som bibehåller och skapar en ram kan 

ge ökat utrymme för den personliga utvecklingen vilken utmejslas med små medel, men vilar 

till ett större sammanhang än individen, som i ett ”externt minnessystem”(Säljö 2005, s .51-

52).  

   Kunskapen om sig själv och motivet och den relation som pågår i detta arbete utvecklar 

individens föreställningsförmåga. Kanske kan man se ikonen som en levande metafor som 

medför en transformation när man målar genom det möte som sker med berättelsen som 

motivet bär med sig. I  Från text till handling  menar Ricoeur att  ”de metaforer som lever” 

och säger något annat än bokstavlig mening ger en ”ny beskrivning av världen”. Den 

metaforiska texten är en ”imitation”- en memesis i Aristoteles` mening och framställer det vi 

känner till så att det får en ny betydelse. Alltså är metaforen inte bara en bildlig omskrivning 

som förklarar med andra ord utan den är ett nytt sätt ”att förstå oss själva och världen”. 

Metaforen blir därmed inte imitation i ordets egentliga bemärkelse utan en progressiv rörelse 

trots sin upprepning. (Ricoeur 1986, s. 23) 

 

Tio centrala punkter 
I en av sina föreläsningar visar vår lärare Christina Schöldstein i tio punkter vad som enligt 

traditionen är centralt för ikonmåleriet och som skiljer det från annan målarkonst. 

1) Bildrummet är annorlunda. Djup i bilden är inte väsentligt utan ett omvänt perspektiv 

tillämpas. Till skillnad från det senare centralperspektivet (som dateras till år 1325) 

där linjerna går ihop i horisonten. Hos ikonen möts linjerna tvärtom framför ikonen, 

vilket medför en riktning mot betraktaren.  I ikonen är också betydelseperspektivet 

viktigt, som tidigare nämnts är till exempel ögonen viktiga och målas därför stora.  

2) Tiden i bilden har en evighetsaspekt och allt kan ske samtidigt i en simultan 

succession, till exempel kan Jesus skildras i flera situationer på samma ikon.  

3) Ljuset kommer inneifrån gestalten. Ljuset i bilden byggs inte av skuggor och valörer. 

4) Gestalten i ikonen utgick från början från grekiska klassiska traditionen  avseende 

proportionernas relationer i kroppen, sedermera fick ikonen andra dimensioner med 

till exempel allt större huvud i relation till kroppen. Hos en del ikoner kan öronen hos 

munkar till exempel vara stora eftersom de är bra lyssnare, det vill säga budskapet i en 
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ikon och frontaliteten i porträtten som kommunicerar med betraktaren är viktigare än 

yttre skönhet.  

5) Ikonen har symboliska inslag vad gäller gester, färger och attribut. Detta kan visas till 

exempel i motivet Pantokrator, Kristus allhärskaren, där ena handen hålls i en 

välsignelsegest och den andra handen håller Evangelieboken som attribut. Vad gäller 

färger representerar blått oändlighet, ockragult det gudomliga och den röda färgen 

köttet  och det mänskliga. (se bild s.22) 

6) Typisk för ikonen är stilisering och förenkling av eventuell omgivande miljö, som till 

exempel byggnader eller ”ikon-berg” med höga terrasser målade i avsatser. Ett 

bakgrundsmotiv kan även lägga till betydelse, som till exempel i Abrahams Gästfrihet, 

(Gamla Testamentets treenighet) med Abraham och änglarna där ett träd, ett hus och 

ett berg ofta avbildas tillsammans med Sara och tjänaren som slaktar kalven. 

7) Ikonen är traditionsbunden och följer en ikonografisk kanon som ska stämma med 

kyrkans lära och skriften – bibeln, men även ur andra källor hämtas motiv till exempel 

i apokryferna (texter med dunkelt ursprung, men med anknytning till bibeln) eller 

helgonberättelser.  

8) En inskription måste finnas i ikonen, den anger namnet på den avbildade vilket skapar 

en igenkänning av prototypen, urbilden. Ikonen ska också välsignas för att fullt ut bli 

en ikon. Det finns olika ritualer för det.  

9) Ikonens motiv består av eviga element som inte kan ändras i bilden. De är permanenta 

och dynamiska och motsvarar kyrkans lära. Gestalten, inskriptionen, gloria och slöjans 

form och veck hos Maria till exempel. 

10) Ikonens tillfälliga element är delar som man kan ge en personlig vinkling i måleriet, 

till exempel dräktens veck i klädnaden och. Johannes Döparens hår är ett annat 

exempel. Det målas ofta ”vilt”. 

 

Inskriptionen 
Inskriptionen (epigrammata) i ikonen är viktig, det är en namngivning som verifierar analogin 

med urbilden. Säljö beskriver inskriptionen som ” en förening mellan fysiska artefakter och 

intellektuella eller diskursiva redskap, där de senare är inskrivna i de föregående” och att 

inskriptionerna är en särskild form ”av kulturella redskap, där intellektuella eller diskursiva 

redskap bevaras i fysisk form och används för kommunikation” och att de för mänskligt 

lärande har stor betydelse för förmågan att bevara information och kunskap över 
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generationerna. (Säljö 2005, s.36) Ikonens inskription som står för namngivning är central och 

visar att det finns en överenskommelse i traditionen vem ikonen representerar. Genom att 

förstå innebörden i inskriptionen, har man referensen klar för sig vem som avses i den målade 

gestalten och ikonen fyller därmed sin funktion för ikonmålaren och i liturgin. Det behövs 

alltså en kunskap hos individen, - en ”inskription förutsätter ett aktivt subjekt som 

rekonstruerar vad meningen kan vara” (Säljö 2005, s.55) I Katolska katekesen beskrivs det att  

ikonen ”ingår i tecknens harmoni i gudstjänsten, alla tecken i gudstjänsten har en relation till 

Kristus”. (s.1159-62) 

   Inskriptionen är det sista som målas på ikonen. De två motiv vi har att välja på under kursen 

är Kristusmotivet som föreställer Kristus Pantokrator (Allhärskaren) Inskriptionen skrivs på 

grekiska IC (Jesus) och XC (Kristus) på ikonens bakgrund. I glorian skrivs HO  OH (eller N)  

”Han som är”, ”Den varande”(se s.22). Mariaikonen (se s. 32) Eleousa- (Barmhärtighetens 

Moder) har inskriptionen MP (Meter- Moder) och OY (Theou- Guds), det vill säga Guds 

Moder (Theotokos) i bakgrunden för motivet. I Jesusbarnets gloria, där inskriptionen är delvis 

skymd av Maria, skrivs ”Han som är”. Vid sidan, på ikonens bakgrund skrivs i mindre skrift 

”Jesus Kristus” med grekiska bokstäver enligt ovan. (Schöldstein 2010, föredrag) 

   Skulle namninskriften eller ansiktsdragen skadas, förloras likheten med urbilden och 

relationen kan inte längre etableras. Ikonen mister sin ikonicitet och förlorar sin funktion. 

( Schöldstein 2004, s. 12) 

    

Ikonen som erfarenhet 
I själva måleriprocessen relaterar ikonen till urbilden, prototypen. Genom ett sådant  

förhållningssätt  kommer en ontologisk aspekt in, det vill säga en relation till varat och något 

som existerar och ikonen som erfarenhet blir därmed bredare än om man målar en ”vanlig” 

målning. Att försöka skilja mellan ikonens mening, (konnotation) och ikonen som bild och 

motiv (denotation) kan vara svårare genom relationen till urbilden, eftersom denna relation 

genomsyrar ikonen och är integrerad i alla detaljer både  i form och innehåll. Det mesta är 

betydelsebärande i ikonen och därmed inte öppet för tolkning på samma sätt som i en ”vanlig” 

målning.  Detta är förstås beroende på vilken förförståelse man har om vad en ikon med alla 

detaljer representerar. 

   Det är genom praktisk erfarenhet om hur ikonen målas, ikonens innebörd och hur den 

handhas enligt tradition  som relationen till urbilden kan fortsätta att  utvecklas. Genom mötet 

med gestalten/personen och dess berättelse när man efterbildar förlagan byggs erfarenheten ut 
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av relationen och även genom själva måleriakten. Den målade avbilden finns sedan som ett 

tecken på läroprocessen och relationen. Genom måleriakten sker en kommunicerande process 

och en vändpunkt sker när ögonen målas och blicken i ikonen växer fram. Man upplever sig 

sedd av en oändlig referens som genom ögonen skapar närhet. I den koptiska ikontraditionen 

som har utvecklats i Egypten målas ögonen som tidigare nämnts stora. Ett annat exempel på 

kommunikation genom seende och bild finner man inom hinduismen där den centrala akten 

att vörda det gudomliga kallas darsan, vilket innebär att se och bli sedd av det gudomliga 

genom gudabilderna vars ögon är centrala både i måleri och dans till exempel (D L. Eck 1996, 

s.3-10). Inom zen kan man betrakta hela kroppen som ett öga och kroppen är seende i sin 

delaktighet under sittande meditation, zazen. (Kadowaki 1977, s 33)    

   Ikonen kallas ibland fönstret mot himlen. Den inre processen och erfarenheten öppnar både 

ett fönster och bespeglar. Man pendlar mellan att se igenom och att se på. Genom måleriets 

successiva rörelser i rummet fångar man tiden. Måleriet, träskivan och min föreställning om 

motivet växer fram i relation till urbilden som är en tidlös bild, utanför våra mänskliga 

rum/tidbegrepp, som upprepar och avbildar sig genom ikonen. Ikonen blir ett medvetanderum 

i rummet. 

    Intertextuellt  (interbilduellt, som jag hellre kallar det)  byggs medvetandespektrat ut 

kognitivt och syntetiseras i en emotiv upplevelse som sammantaget konkretiseras i målandet 

av en ikon och som ingår i en större formation av traderad kunskap. Här associerar jag till 

Koranen och dess uppbyggnad som en mosaik där verserna är symmetriskt och geometriskt 

komponerade vilket också är utvecklat i moskeérnas form, genom arabesker (ornament) och 

kalligrafi. Muhammed brukar liknas vid jungfru Marias själ. Muhammed skrev ingen bok 

utan Boken, Koranen förmedlades från Allah genom Muhammed och Koranen jämförs med 

Kristus (Logos-Ordet)  som förmedlades genom Marias kropp av Gud.  Både Koranen och 

   Just kroppens delaktighet och upprepning är viktig. Sigurdsson skriver i Den himmelska 

kroppen  ”att det behövs  en liturgiskt skolad blick för att förnimma det osynliga i det 

synliga”. Han menar att detta  inte är en övergående process ” utan en process som bygger på 

upprepning och fördjupning”/…/. Sigurdsson refererar till teologen Nikolaus Thon som menar 

att liturgin ”är inget annat än att skapa en levande ikon, och att måla en ikon eller förnimma 

en ikon är en liturgisk handling”. Att måla en ikon är ett ”sätt att lära känna Gud” och ” att 

lära sig se världen som Guds värld, öva upp sin blick för det osynliga.” Att förnimma en ikon 

kan inte reduceras till en visuell aktivitet och ” är ingen rent kognitiv, intellektuell aktivitet” 

utan en delaktighet i liturgin och att måla en ikon är kroppens delaktighet. (Sigurdsson 2006, 

s. 275-279) 
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Kristus betraktas som oskapade.  Arabiska, det språk som Koranen fömedlades på går inte att 

separera från texten och därmed  kan inte Koranen översättas. Både Kristus och Koranen 

betraktas som att de förmedlar en gudsförmedlande verklighet som ständigt äger rum. (S.H 

Nasr 1966, s. 41)  

     

Intertextuellt eller intervisuellt  
Jag tycker att det är viktigt att avgränsa ett stort omfång och ange om utgångspunkten är en 

avgränsad bild eller ett synfält till exempel. 

   Använder man begreppet intertextualitet inbegrips i vidare bemärkelse alla texter och även 

bilder, diskurser, föreställningar et cetera. I snäv bemärkelse syftar intertextualitet på litterära 

verk som refererar till varandra.(Sparrman 2002, kap 6). Intervisuellt innebär för mig att det är 

allt som är synligt som inbegrips, hela medvetandescreenen det vill säga synfältet både på in 

och utsidan, tankeströmmar och föreställningar i ”synform”.  

   Intervisuell är ett adjektiv. Att ha en vision är att ha en syn eller uppenbarelse. Enligt 

ordböcker innebär visuell det som rör synen, som kan ses, som har med synen att göra. 

Visualisera innebär att åskådliggöra (kan vara i bildform) och/ eller att föreställa sig. Inter, 

innebär i sammansättning med följande ord; mellan, bland, växelverkan, samspel.(Nordstedts 

svenska ordbok 1990, Bonniers svenska ordbok 1996) 

   För att avgränsa intervisuellt när man talar om en bild kan man kanske kalla det för 

interbilduellt för i det visuella ryms det avgränsade bilder. Kanske man kan tala om motivets 

interbild och syftet är då att referera till bilden i de olika former den presenterar sig.  

Exempelvis Maria Hodigitrias (Vägvisaren) interbild skulle då syfta på alla aspekter där 

ikonen förekommer som bild. Bildens intervision skulle då innefatta alla visuella aspekter, 

inte bara den avgränsade bilden. Ikonens avgränsning i sin form är klar som avgränsad bild, 

under det att den visuella aspekten av motivet kan vara flytande i sin föreställning eller 

representation och blandas med innehåll som inte enbart är visuellt. Relationen tanke, 

tankebild, mening, tecken och referens integreras och beblandas och är omväxlande visuella 

tankar, ordtankar och emotiva tankar som visshet till exempel. 

  Ibland kallas det för att ”skriva en ikon” när man målar den, vilket kommer från ikonografi 

och grafologi- grafiskt, vilket även kan betyda bild eller grafik, linjerna är viktiga. För mig 

kan uttrycket att ”skriva en ikon” innebära att jag målar urbilden och berättelsen som ryms 

inom denna. I det omvända förhållandet, i en skriven berättelse kan texten bestå av språkliga 

bilder som målas. Intertextualitet inbegriper då alla nivåer i en målad ikon, motiv, innehåll, 



15 
 

berättelse, föreställningar, intervisualitet inbegriper alla visuella aspekter och föreställningar 

och det interbilduella skulle då gälla den faktiskt avgränsade bilden som bild. 

Ikonen som virtuellt uttryck och simulacra  
Manovich  tar upp i The language of new media en diskussion om skillnaden mellan 

”simulation tradition”  där man vill efterlikna verkliga skeenden som existerar i en koherent 

yta, som till exempel en fresk som skildrar ett omgivande landskap där verkligheten förlängs 

in i det konstnärliga uttrycket,  och ”representation tradition” – där man framställer en 

representation (föreställning) där åskådaren menar Manovich, har en dubbel identitet genom 

att konsten är flyttbar, rörlig och existerar både i fysiskt område och i representationens 

område. Jag tycker att det är spännande att fundera över ikonens plats inom dessa olika 

traditioner eftersom den möjligen kan placeras in i båda, men på olika sätt. Manovich ser 

fresken som avbildar det omgivande landskapet i sin förlängning, som hardwired hos den 

arkitektoniska iscensättningen. I anslutning till det tänker jag mig att ikonen är hardwired till 

sin iscensättning vilken är i första hand till urbilden som avbildas, det gudomliga, inte till 

exempelvis det omgivande landskapet. Ikonen är hardwired till kontexten som ”håller” och 

”bär” ikonen. Men ikonen är som en av kursdeltagarna uttrycker det, som ”mest hemma” i 

kyrkorummet och upplevelsen av detta är som i ”simulation tradition” genom att den andliga 

verkligheten är förlängd i denna iscensättning. Genom att ikonen också är flyttbar som i 

”representation tradition” och kan placeras varsomhelst förstärks individens egen relation till 

ikonen som avgränsad bild i fråga om representationen av urbilden, om den hänger i ett hem, 

till exempel. Man får bära med sig ikonens hemhörighet och förlängning i det andliga 

landskapet i sitt inre medvetanderum under det att i kyrkorummet är den en del av en 

genomsyrad helhet. 

  Manovich menar, (om jag rätt uppfattat) att virtuell reality (VR) fortsätter ”simulation 

tradition” genom en förlängd verklighet men introducerar en skillnad, där han menar att 

väggmålningen simulerar ett landskap som övergår i ett riktigt landskap och i VR, till 

exempel i en film av undervatten som visas simultant med verkligheten blir den fysiska 

platsen underordnad VR. Jag tycker att ikonens essens i den föreställda verkligheten liksom i 

VR är överordnad den fysiska platsen. Föreställningen om ikonen, dess urbild och kontexten 

den vilar i och i ens föreställning om kontexten är utgångspunkten och inte relationen till den 

fysiska miljön konkret. I båda fallen handlar det om förmåga till inlevelse och var man 

placerar ramen för det upplevda, i vilken prioritetsordning  av det man ser, alternativt 

föreställer sig i den exakta avbilden. 
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   Fast en skillnad jag tycker mig märka är att i en fresks förlängning av ett landskap är det just 

en förlängning, ingen avbild eller mimetisk akt, som i VR eller i ikonen. (Manovich 2001, s. 

112-113)  

   Baudillard ställer simulering mot representation och menar att verkligheten man syftar på 

blir inte längre verklig utan ”hela det religiösa systemet blir till ett fritt flytande system som 

refererar till sig själv, en hyperverklighet, utan förklaring utanför tecknens självreflekterande 

kedja.” (Sigurdsson: s 280) Per- Arne Bodin tar i sin artikel i tidskriften Signum (maj 2010), 

upp ikonen och skriver att ” för Baudillard strandar avbildningsprojektet redan på om det 

finns någon himmelsk verklighet att avbilda”.  

   Jag tänker att ett sådant sätt att se på religionen beror ju på vilken utgångspunkt man har. 

Om man inte relaterar till något större än människan, något gudomligt, är det klart att 

religionen blir ett självgående, meningsskapande system eller rum i sig medan det för en 

troende är en del av verklighetsuppfattningen.  Det kan bara avgöras av individen själv och 

bara för att något reduceras till ett tecken eller avbild utsägs ju inget om dess ontologiska 

status. 

    

Ikonens rum i tiden 
Vårt sätt att betrakta verkligheten sker genom formerna tid och rum. Att måla en ikon innebär 

lärande genom att förstå sammanhang och rumslighet på olika nivåer. Ikonen kan sägas vara 

ett rum i sig med sin inneboende berättelse som ingår i kristen kontext. Religionen kan 

betraktas som ett rum att vistas i och en upplevelsesfär på olika nivåer.  

   Genom kyrkorummen, till exempel, som medierande former med olika inslag av liturgi, 

bilder och ord som är interaktiva erfar vi genom vårt  medvetanderum  olika upplevelser och 

där gestaltas olika livshändelser i mötet med andra människor. I viss mån kan man jämföra 

det med nutida konceptkonst  som kan ta sig i uttryck i att man kliver in i en installation och 

deltar  i det rumsliga där det förmedlas något konstnären vill uttrycka på ett personligt sätt.  

Besökaren får gå in i och uppleva en helhet som en individ skapat och delta i en interaktivitet 

genom sin närvaro och där konstnären är central som referens.  I kyrkorummet som i sig kan 

betraktas som en ikon kliver man in i en kontext som har sitt ursprung i en icke avbildbar 

gudomlighet som enligt läran är orsak till allt skapat och där besökaren själv blir den centrala 

referensen som skapad. I ikonkursen kliver man in i ikonens kontext men inte som besökare 

utan som medskapare i en urbilds återgivande och i sin egen tillblivelse. Individen har en 

central roll men inte som konstnär för det är inte ikonen som konst som är i centrum med det 



17 
 

personliga uttryckssättet utan medieringen och framställandet av urbilden. Ikonen ska kanske 

inte ens betraktas som konstnärlig produkt utan den kan sägas vara en del av en ”virtuell 

verklighet” inom kristna kontexten, ett kliv in i ett nu där vi fångar en aspekt av urbilden 

genom måleriet av en ikon och dess essens på en pannå av trä med äggtemperafärger och 

penslar. Kanske kan man kalla det att gör vi ett kliv ner i Herakleitos flod, varje gång är 

floden ny och en ny avbild, ett avtryck av urbilden och prototypen gestaltas i ett ständigt 

flöde. 

   Ikonen som ett rum eller en skärm avgränsar bilden. Ikonen kallas ibland fönstret mot 

himlen. Jag funderar på om tiden, fönstret, transcendensen och innehållet är parallella 

betraktelsesätt och rummet, spegeln, immanensen och formen å andra sidan kan betraktas som 

parallella och samtidigt kan dessa två grupperingar vara dikotomier av varandra.  

   Tiden är rörelse och ljuset är vågor och partiklar i rörelse, tiden kan jag föreställa mig som 

ett ljus som ser oss inneifrån, genom kroppens rum vars ögon möter ljuset. En ständig rörelse 

i ett ständigt nu. Dikotomier som rum/tid, kropp/själ sammanfaller till en helhet och är former 

för vår uppfattning. Ricoeur menar att vi vant oss vid två tidsbegrepp, den inre existentiella 

som vi upplever här och nu och den objektiva tiden – ”den avlästa klockan” i vetenskapen. 

Ricoeur menar att grundval för dessa två sätt att förhålla sig till tiden är den historiska tiden 

som är både yttre och inre. Han exemplifierar detta med Buddhas eller Kristus födelse som är 

händelser med stor betydelse. (Ricoeur 1986, s. 215-220) I ikonmåleriet kommer man genom 

kroppen nära gestalten i ikonen vars ljus förmedlas inneifrån gestalten. Ljus möter ljus och 

avbild och urbild sammanfaller i ett sätt att se det gudomliga i nuet där historien är berättare 

och bärare av meningen både i det yttre och i det inre.  

   I Symbollexikon beskrivs det som att Gud speglade och avbildade sig genom Jesus Kristus i 

jungfru Maria utan att skada spegeln. Månen är också en symbol för Maria och hon anses 

reflektera  ljuset från solen. Skapelsen som helhet kan också ses som en spegelbild av det 

gudomliga väsendet. Enligt J. Böhme (1575-1624) är skapelsen ett öga som på en och samma 

gång är en spegel och ser sig själv. I Symbollexikon beskrivs hur fönster i medeltida katedraler 

antyder prakten i det himmelska Jerusalem och att infallande ljus kan vara Helige ande. 

Fönstret är också symbol för Maria på grund av att det lyser av sig själv och får ljuset från 

Gud. På grund av det omvända perspektivet i ikonen ligger fokus framför ikonen och 

riktningen går från bild till betraktaren i första hand. Betraktaren blir sedd. Ikonen ett fönster 

med en reflekterande spegelbild av ljus. 

   Man kan dra många paralleller mellan ikonen som medierande form och andra ”inramade” 

medier.  I Skrift i rörelse skriver man att en text å ena sidan fungerar som ett fönster mot en 
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omedelbart tillgänglig värld som läsaren kan slukas av och å andra sidan som en spegel, det 

vill säga att texten gör sig påmind som medierande något och man pendlar - oscillerar mellan 

mediet som fönster och spegel och går omväxlande in i illusionen och ut ur den och betraktar 

ramen för den .  

   Jag tänker att det pågår en interaktivitet i relationen till en ikon liksom till en virtuell reality 

inom datorskärmen där man kan gå in i rummet och ut ur. Virtuell reality kan liknas vid en  

stor berättelse som religionen vilken fångar oss och där vi medskapar innehållet. Jag tycker 

mig skönja att fokalpunkten även hos datorn ligger i det omvända perspektivet som hos 

ikonen, framför datorn i riktning mot betraktaren än i själva mediet- datorn. Det är vår 

föreställning och vår interaktivitet som medverkar till innehållet i skeendet. 

   Manovich gör en skillnad mellan teater och bio som vill behålla uppmärksamheten hela 

vägen hos betraktaren medan att i nya media sker en svängning mellan illusion och dess 

upphörande. (Manovich, 2004; s 205) Det tycker jag liknar religionens sätt att fungera. Man 

pendlar mellan att gå in i och gå ur föreställningen.  

 

En annan rumslighet som skapas i ikonen är genom perspektiv och komposition i riktningar 

och geometriska mönster, och även genom den bestämda ordningen för måleriets olika 

sekvenser. Betydelseperspektivet är centralt för ikonen där form och innehåll möts i det som 

är den centrala meningen och innebörden och inte i en yttre kompositions avbildande 

verklighetsanspråk. Ikonen kan betraktas som ett formaterat tecken, som representant för en 

berättelse eller presenterad gestalt som bär mening med referens till urbilden. Jag har i mitt 

eget måleri tillämpat geometrisk form som grund för hur jag disponerar bildens form och 

innehåll genom bland annat ”gyllene snittet” som anger betydelsebärande områden eller 

vändpunkter och kan användas för dramats uppbyggnad. Detta går ju att kombinera med 

betydelseperspektivet avseende storlek på ögon till exempel. I ikonens omvända perspektiv 

där fokalpunkten ligger framför bilden skapas rumsligheten in i rummet. För mig framstår det 

som ett koordinatsystem när det kombineras och där den linjära berättelsen möter den 

associativa i en punkt, i både form och innehåll och där mötet sker mellan subjektet och den 

avbildade gestalten i ikonen framför ikonen. Lyssnare och berättare sammanfaller i 

kompositionen och dramat består av relationen som bildas i rumsligheten.  
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Kapitel 3 

På kurs 
. 

Kursen 
Kursen i ikonmåleri är en fortsättningskurs. Kurslängden är sex dagar och består av en 

teoretisk del och en praktisk del. Varje dag börjar med teori, det vill säga föreläsning och 

bildvisning kl. 8.30-10.00.  Mellan klockan 10.20-20.30, är det ikonmåleri i praktiken, med en 

extra teorilektion på eftermiddagen för den som önskar repetera från grundkursen. Både den 

teoretiska och praktiska undervisningen äger rum i samma lokal.  

 

Lärarna 
Lärare för den praktiska delen, ikonmåleriet är  Djordje Cavkov som är konstnär och 

ikonmålare med nioårig utbildning på konstskola och konstakademi i Makedonien nu verksam 

i Vadstena. Under studietiden arbetade han i kyrkor och kloster som konservatorselev i ikon 

och freskomåleri.  

   Lärare för den teoretiska delen, i ikonernas historia, ikonografi och teologi är Christina 

Schöldstein,  teol. och fil.kand. i konstvetenskap, rysk litteratur och kulturhistoria vid Lunds 

universitet. Hon har studerat ikonografi, ikonteologi i rysk-finsk tradition men har även 

kunskap om bildtraditionen från Balkan. Hon utövar själv ikonmåleri och har skrivit boken 

Guld och Azur – En introduktion till ikonografin. (2004). 

 

Deltagarna 
Deltagare i kursen var nio personer och alla deltog i en introduktionskurs som gavs förra 

sommaren eller hade annan erfarenhet av ikonmåleri. Det vill säga att ingen var nybörjare. 

Yrken som fanns representerade i gruppen var konstnärer, präst, pastor/politiker, grafisk 

formgivare och några med andra yrken inom kyrkan.  

 

Teori och praktik 

Vi  sitter med en vit pannå framför oss på vilken vi enligt konstens alla regler ska försöka 

måla och efterlikna den förebild vi fått. I början av varje dag  tänds ett vitt ljus med 

Kristusmonogrammet XP  på i röda bokstäver (från grekiskans två första bokstäver i namnet 
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Kristus) och vår föreläsare ber en bön. Det finns olika böner som tillhör ikonmåleriet. Till en 

början bads bönerna som förböner i kyrkan, men har gjorts om till att ikonmålaren ber själv. 

En av dagarna under kursen beds till exempel ” Låt mig vandra den heliga skönhetens väg” 

och ett annat exempel är Ikonmålarens bön, av munken Dionysios av Fourna. (1700-tal, 

Athosberget i Grekland). 

   Läraren i teori, Christina Schöldstein, förmedlar kunskap genom föredrag, bilder, film, 

dialog och praktisk förevisning av till exempel hur Marias mantel viras på rätt sätt. Under 

kursens gång delar hon ut kursmaterial i form av sammanfattningar samt tillhandahåller 

ikonografiskt material i form av färgtryck av ikoner med tillhörande information om 

respektive ikon.  

   Under lektionerna behandlas ämnen som ikonens kulturhistoriska bakgrund, motivkretsar 

och deras respektive innehåll, utveckling och betydelse teologiskt. Till exempel änglarna i de 

olika hierarkierna och olika Mariamotiv - Maria med barnet, Gudsmodersgestalten, 

Gudaföderskan (Theotokos), Ömhetens Gudsmoder, den ammande Gudsmodern, Hodigitria 

(Vägvisande modern) och Kristusmotiv som Pantokrator och Mandylion, samt Treenigheten 

och Den helige Ande.  Under föreläsningarna berättas också om de olika legendtraditionerna 

vilka hämtas i texter som inte ingår i bibeln, till exempel Lukas- , Lydda-, och den Persiska 

traditionen. Även ikonens speciella färglära och formlära inklusive symbolik tas upp. Det ges 

en översikt av de olika traditionerna, katolska, ryskortodoxa, grekiskortodoxa, koptiska och 

Etiopiska. Undervisning ges också i de språkliga kategorierna, termer och begrepp som har 

utvecklats inom ikonmåleriet och ikonografin, teologin et cetera. Ett exempel är de viktiga 

inskriptionerna (epigrammata), som namnger ikonen och ger referensen till personen i 

urbilden. Vi får lektioner i liturgi och får till exempel se filmade avsnitt som visar 

handhavandet av ikonen och ikonens placering i kyrkorummet. Till exempel den ryskortodoxa 

traditionens ikonostas (skiljevägg mellan altare och församlingsrum.)   

   Alla kursdeltagarna tilldelas ett arbetsbord. Man får välja vilken ikon man vill efterbilda. 

Har man egen idé om motiv får man stämma av det med ikonmålarläraren. I denna kurs finns 

det två motiv att välja mellan; Maria med barnet eller en Kristusikon. Vi får en färgkopia som 

förlaga att efterbilda. 

   Kristusmotivet föreställer Kristus Pantokrator och har sina rötter på 300-talet i 

katakomberna där Kristus håller höger handen i en antydan till välsignelsegest och i vänster 

hand Evangelieboken. Mariamotivet tillhör ikonografiskt Eleousatypen, ett motiv där 

Jesusbarnet håller Maria i slöjan med ena handen och de har kind emot kind vilket enligt 

ikonografin visar på kärleken mellan Maria och hennes barn. Eleousa, betyder 
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Barmhärtighetens Gudsmoder och har en relativt sen motivutveckling, troligen i Egypten där 

en elfenbensrelief finns. Äldsta väggmålningen finns i kappadokiska kyrkan Tokali Kilise 

från makedoniska perioden 843-1056. (Schöldstein 2010, ur Ikonografiskt material;33 

Gudsmodersikoner).  

   I kurslokalen har Djordje ställt upp några av sina egna ikoner, en färdigmålad och en som 

inte är färdigmålad, som förebilder för oss i vår egen process. Vi får träpannåer som är 

grunderade eftersom det  är en lång process att tillverka och grundera ett underlag vilket görs 

av krita och benlim och stryks på ett träunderlag åtta gånger med torktid mellan varje gång. 

Grunden sandpappras däremellan för att bli så slät som möjligt. Helst ska träet (gärna lind) i 

plattan vara itusågat så att man kan lägga årsringarna på tvärs emot varandra och sedan limma 

ihop plattorna så att skivan inte slår sig. Vi får möjlighet att av en kursdeltagare köpa 

färdiggrunderade träunderlag som är tillverkade på ett kloster i Ryssland. 

   Vi får en pappersförlaga där alla linjer i motivet ritats ut.  På baksidan av förlagan täcker vi 

med blyerts, karboniserar. Förlagan tejpas fast på pannån så att den inte flyttar sig när vi  

fyller i linjerna på framsidan så att de kalkeras på träpannån. Man använder en kulspetspenna, 

för att föra över linjerna. Det ska bli en ristning, en fördjupning i ikonens grundering så att 

linjerna kan skönjas när man målar. Det ska dock inte bli för djupa linjer. 

   Djordje undervisar moment för moment och bistår alla. Tempera blandas av vatten, äggula 

och vinäger. Denna blandas i olika grad med torra pigment i olika färger. 

   Först läggs karnationen, det vill säga de delar av ikonen som är hudpartier. Färgen blandas 

noggrant. Ockra, oxidsvart och lite kromoxidgrönt blir en olivgrön färg som blir grund till 

hudpartierna. Efter karnationen, det vill säga ansiktet, händer och fötter målas Marias dräkt. 

Blir det för tjockt med färg ”tvättar” man med ägglösning, aldrig vatten som löser upp 

grundfärgen. Jesusbarnets mantel målas därefter och sedan bältet, mantelband, korsen och 

bådas glorior.  

   Djordje undervisar  hur man blandar färg och vilka kombinationer som fungerar. Vilka 

penslar man ska använda och hur man lägger färg på olika ytor. -”Penseldragen ska gå som en 

vind”. Ibland kan man direkt måla flera lager och ibland ska man vänta tills det torkat 

ordentligt. Man lotsas steg för steg genom ikonens olika ytor och lär sig hur man höjer ljuset 

successivt. Till sist målas bakgrunden i ockra om man inte ska lägga guld. Inskriptionen det 

vill säga bokstäverna för namnet  målas till sist. För den kan man använda en 

temperablandning med tre delar vit vinäger och en äggdel. 

   Karnationens delar täcks aldrig över på en färdig ikon. En del ikoner har en riza, ett 

metallhölje som kan täcka övriga delar men aldrig ansikte, händer et cetera. 
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   När ikonen torkat en längre tid ska den lackas eller så kan man använda den äldre metoden 

att lägga vax, enkaustik. Till sist ska en ikon välsignas för att ”bli en ikon” fullt ut och det går 

till på varierat sätt beroende på tradition. I svensk ortodox handbok anges att ikonen bestänks 

av prästen med vatten tre gånger – i en grekisk bok anges att man istället kan smörja hörnen 

med Myrrhon. Sedan följer bön och sång. Inom katolsk tradition sker välsignelsen i samband 

med Eukaristin (nattvarden). När en ikon är välsignad går det inte att sälja den. (Schöldstein 

2010, föredrag) 

   Djordje möter varje elev där den befinner sig i kunskapsnivå vad gäller måleri och praktisk 

kunskap. Han förmedlar sin kunskap och ”vill lära ut alla knep”. Djordje är en slags vägvisare 

och visar handgripligen hur man ska måla och kan lösa alla eventuella problem som uppstår i 

denna svåra teknik. Under en del praktikpass har vi också klostermusik bakom vilket höjer 

koncentrationen.  

  De båda lärarnas upplägg i att varva teori och praktik är suveränt. Även miljön i slottet med 

kommunitetens bönetider utgör en koherent inramning för förmedling. 

 

                                                                                                                     

                                            
                Kristus Pantokrator                                 Skiss av förlagas linjer 
                   Ikon av Djordje Chavkov 
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Kapitel 4 

Analys 
Den egna platsen i historien 
Måleriet i sig är en läro och kunskapsakt. Att efterbilda, en annan form av lärande. Att veta 

betydelsen av motivet, känna dess berättelse, är en tredje form av lärande och kunskap. Och 

processerna som ryms däremellan är lärande och kunskap i sig. Oavsett vilken tradition vi har 

och med olika grad av kunskaper, har vi en möjlighet genom ikonen att börja om från början 

och på nytt eller för första gången försöka komma närmare det motiv vi valt att avbilda. Detta 

vidgar vår individuella förståelse för motivet och den klang detta skapar inom vårt 

medvetandes olika aspekter. 

   Måleriet av en ikon är en väg och ett redskap för att göra ikonens kontext till sin egen i 

samtidigt som denna praktik delas med andra på kursen och med andra ikonmålare genom 

historien. Gadamer uttrycker det som att vi genom att ta del av och tolka texter, (bilder) ingår 

vi i en process där vi ”bringas in i vår egen historicitet”, vi träder in i ett förhållande till den 

historicitet som präglar den traderade texten som har sin horisont liksom vi har vår. Vi får en 

hermeneutisk erfarenhet. Det sker ett möte i en oavslutad historisk process. Gadamer menar 

att varje generation börjar om från början och tolkar på nytt. Vi är en del av historien som 

påverkar oss. (Lübcke,Gadamer 1982:163-176) Detta blir väldigt tydligt inom ikonmåleriet 

där vi sätts in i ett sammanhang och kan i en oavbruten tradition tillsammans med en lång rad 

människor som målat och målar ikoner fortsätta förmedla urbilden. 

   Jag tänker att konmåleriet är en individuell konkretiserad form av en historisk text och en 

tradition. Kunskapen innefattar också förståelse av struktur både vad gäller form, metod och 

innehåll. Ikonen målas moment för moment i en bestämd ordning, med vissa utvalda färger 

och innehållet är bestämt genom förlagor vilka är utmejslade av traditionens ikonmålare och 

kanon. Måleriakten blir ett vilorum genomsyrat av mediering på olika nivåer genom allt från 

fysiska artefakter- penslar och färg till relation till urbilden. Även förståelsen att relatera 

metafysiskt kan utvecklas. Att kunna föreställa sig det som går utöver tid och rum. Ikonen 

ryms ju inte i sin essens inom vårt vanliga linjära tidsbegrepp. Att måla Maria med den 

nyfödde Kristus  innebär att födelsen sker just nu, om och om igen i ett utsträckt nu. På så vis 

kommer historien och berättelsen oss nära och ”tolkningen blir aldrig slutgiltig”, som jag 

tolkar Gadamer.  Traditionen bekräftar sig själv genom sin fortsatta utveckling och 

återupprepning vilken för en troende cirkulerar runtom ett överenskommet försanthållande. Vi 
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fångar i vår egen rumstidsliga föreställning en bild av det som aldrig börjar och slutar, som är 

utan temporal ordning. ”Jag är den jag är” – betecknas Gud som  i kristendomen och 

judendomen men det är även till exempel texten hos en av riksregalierna inom shintoismen, 

Japans ursprungliga religion. För mig blir det Gud i nuet som ställs i relation till vår egen 

berättelse där vi föds och dör , det vill säga att vi  lever i en början och slutberättelse hela 

tiden, i en kontinuitet att rymmas i. Detta ger en identitet hos varje individ som delas och 

ryms inom en stor identitet där vi kan uppleva en personligt avgränsad gudomlig närvaro. 

 

Dialog och mening 
  Vygotskij utvecklade en grundläggande idé om mediering genom redskap. När vi varseblir 

och samspelar med omvärlden som både är idémässig och materiell sker det genom språkliga 

och fysiska artefakter som ”hjälper oss att konstituera omvärlden enligt specifika mönster”. 

Säljö formulerar det ur ett annat perspektiv, att vi utgår från att kulturella redskap har både 

fysiska och intellektuella sidor. (Säljö 2004, s.24-28) 

   Genom bönen i början av kursdagen sker en simultan mediering genom olika artefakter som 

ett tänt ljus med ett namn på, talet i sig, knäppta händer, språket som bärare av innehållet. 

Även de intentionala akterna som i medvetandet konstituerar riktadhet, både utöver till det 

gudomliga  till det subjektiva inre och till det gemensamma i gruppen är också en form av 

redskap.  Parallellt kan olika kognitiva och emotiva aspekter ske samtidigt och reversibelt; 

riktadhet och tro, slutenhet och tvivel, identitet och vetskap, kommunikation och tystnad. 

Bönen kan mediera en fortsatthet för det kommande måleriet och öppna för skapelseakten. 

Bönen medierar en koncentration. Eftersom vi får höra en ny bön varje dag öppnas ett nytt fält 

att förhålla sig till som vilar i traditionen och historien. Ikonmåleriet sätts i kursen från början 

in i en kristen kontext och genom detta definieras det som ska äga rum och får en klangbotten.  

   Denna referens till ett meningsskapande och medierande sammanhang återfinns även i 

miljön där kursen ges av Johannesakademin på Nya Slottet Bjärka Säby. Där lever en 

ekumenisk kommunitet och upprätthåller en monastisk form inspirerad av ökenfäderna i 

Egypten och där flera av kommunitetens medlemmar har tillbringat en längre period. Man har 

dagliga bönetider och studier så för den som önskar finns laudes (morgonbön), middagsbön, 

vesper (kvällsbön) och kompletorium (dagens sista gudstjänst) att delta i men de ingår inte 

som beståndsdelar i ikonmåleri-kursen. 

   För den som inte är konfessionell blir troligen den kunskap som förmedlas genom bönen en 

faktainhämtning om en av den kristna trons praktiska utövningar och ett sätt att få historia och 
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tradition förtydligad som rör ikonmåleriet. Att det är ett sätt att delta i den meditativa 

praktiken av detta. För den som är troende skapar bönehandlingen en bekräftelse på den 

gudomliga närvaron och dess delaktighet hos människan och det sker i överenskommelse med 

tradition och i en intersubjektivitet mellan de troende . Det är beroende på hur individens 

gudsbild ser ut vilken tolkning man ger åt bönen. För den som inte relaterar till något som går 

utöver människan, där en dialog äger rum, kan en parallell föreställning äga rum i 

meditationen som en balanserande handling, som ingår i en större berättelse som ger 

sammanhang och är meningsskapande. Ser man naturen som det gudomliga kan bönen och 

meditationen vara ett sätt att komma i samklang med denna.  Det ena utesluter inte det andra. 

Man kan även delta i kursen för att lära sig en gammal målerimetod och förhålla sig till 

ikonen och måleriet som en konstform.   

 

Transcendens 
Ikonmåleriet som sådant kan betraktas som en transcenderande handling och en meditativ 

praktik  bön , om man så vill kalla det.  Medvetandets riktadhet kombineras med 

måleripraktiken som sker genom kroppens fysiska delaktighet  med förlängning i redskap som 

färg och penslar. Allt utgör en syntes och förmedlas till en helhetsupplevelse som inkluderar 

motiven som målas.  Dessa representerar både personer i traditionen som bär en berättelse och 

som även i nuet betraktas som aktiva och medverkande inom människan genom sin närvaro 

och dialog. Dessa intentionala akter sker oavsett tro eller inte som jag ser det, men definieras 

olika. Måleriakten blir till en simultan succession av den stora berättelsen och den egna 

upplevelsen. Allt fusioneras i vår framställning av ikonen som blir ett reflekterande prisma. 

   Hela kroppen inklusive medvetandet är viktigt inom ikonmåleriet, där praktik, teori, 

historia, individ och nuet som sammanfaller i en föreställning, vilken medverkar till en 

framställande aktivitet.  ”På en /…/ fundamental nivå är kroppen /…/ en ursprunglig 

förmedling mellan mig och världen”, menar Ricoeur. Vi har ett ändligt perspektiv genom 

detta, men kan orientera om oss och byta perspektiv och ”därmed aktualiseras den andra, 

oändliga polen som utgörs av diskursen”, det vill säga språket och ordet, ”som har en 

överskridande karaktär” och häver det ändliga perspektivet. Likaså i fantasins oändlighetspol, 

som i möte med det avgränsande, ändliga polen, kroppen skapar kunskap. 

(Kristensson-Uggla 1994, s.126) 
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Jag kan se ikonmåleriet som en spegel av dessa tankar. Det som ryms i det Ricoeur kallar 

fantasins oändlighetspol kan även delvis definieras med en transcenderande  föreställning som 

är både ”ett rum”, och är oändligt rörligt i nuet där vi avgränsar vår fysiska del av ikonen.  Det 

innebär att uppfatta ytterligare en dimension och som en zenmästare uttryckte det – ”det är 

som att höra vinden blåsa i en tall målad med tusch. Att uppfatta ytterligare en dimension än 

den direkt givna. När man målar en ikon blir denna uppfattade dimensionen en upplevd 

kommunikation – en ”vind från det gudomliga” med en reversibel riktadhet mellan målare 

och motiv som relaterar.  För mig kan det bli som en variant av Ricoeurs ” en syntes mellan 

ändligt och oändligt”. Det är ett möte med sitt eget hantverkskunnande, sin självbild, 

berättelsen om personen ikonen föreställer och dess funktion och närvaro i 

föreställningen/representationen. Som ett nätverk i en upplevelsekomposition. 

   Sker då syntesen i subjektet eller i föremålen? Ricoeur menar att ”man måste lämna sig 

själv för att finna sig själv” (Kristensson-Uggla 1994, s.147) Jag ser det som att genom 

målandet av en ikon sker en transformation där både medvetandet och kroppen ”förlängs” tar 

en omväg genom och i ikonen och att subjektet därigenom ”spiller ut” lite av sig själv i mötet 

med något som går utöver, transcenderar  men som ändå äger tillhörighet i mig själv som en 

förlängd del. Jag lämnar inte mig själv helt men förlänger mig själv i en yttre rörelse som kan 

sägas spegla och öppna samtidigt. Syntesen sker därmed samtidigt i både subjekt och föremål 

och det är ingen dualism mellan subjekt och föremål. Dikotomin föreligger i så fall i mitt eget 

tänkande som kontrast genom att det är mitt medvetande som uppfattar helheten.  Att se och 

att måla en ikon är en aktiv handling, en rörelse simultant både på insidan och utsidan.  

När vi har fokus på det vi ser och seendet är ”hos det sedda” kanske man kan säga äger rum 

när vi betraktar något. När vi istället fokuserar på vår föreställning om det vi ser och seendet i 

högre grad är ”hos oss själva” kanske kan kallas kontemplation. Här kan man möjligen 

referera till ikonens omvända perspektiv, som innebär att fokalpunkten ligger framför motivet 

hos ikonen och därigenom i vår relation till ikonen och den osynliga verklighet den 

representerar och då är seendet egentligen varken ”hos ikonen” eller ”hos oss själva” utan i 

relationen emellan ikonen och människan. Att måla en ikon är en relation. 

 

Om jag målar en för mig ”vanlig målning”, det vill säga att jag framställer den bild jag erhållit 

i mitt medvetande så att den stämmer med visionen jag har, kan jag säga att det är en del av 

mitt tänkande jag målat i en bild som är en del av mig och en av mina föreställningar i min 

personliga berättelse. En ikon relaterar däremot gentemot något som i sig själv går utöver min 

föreställning i mitt begränsade medvetande.  Ikonen får en helt annan särställning och rymd 
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där den samspelar och kommunicerar med en lång tradition, ett  spektra av olika områden och 

och uppfattas som en bärare av ”existensen”. Den blir både till en föreställning som är ny, 

men med grund i en tidigare bild som ingår i en kedja av bilder, en interbildualitet vilken jag 

bär av gestalten jag målar. Ikonen gestaltas återigen både i närvaro som bild och som 

transcendens med sin historia och i nuet som vi medskapar i. Interbildualiteten är ju vidare 

här, med ett större omfång av referens än när det är en ”egen målning” med ett motiv man inte 

målat tidigare till exempel. Fast det beror på motivet förstås, elementen i det kan ju vara ett 

vanligt förekommande och då är det själva kompositionen som helhet det handlar om, som 

särskiljer. 

   Att måla en ikon är på ett sätt ”att lämna sig själv för att finna sig själv” genom att dels rikta 

sig emot och spegla sig i och bli sedd av en transcendens vars urbild formas genom mina 

kroppsrörelser vilka är koordinerade av mitt medvetande som står i relation till och är riktat 

till det jag blir sedd av och vars diskurs  återberättar sig själv genom våra subjekt. Inom 

ikontraditionen betraktas människan som den förnämsta ikonen och Kristus som den 

fullkomligaste och Maria som bärare av Gud och framföderska, det vill säga den ultimata 

ikoniska förebilden som människan har att tillgå. Att människan som ikon avbildar urbildens 

ikon som kan sägas vara livgivaren gör att jag ser en målad ikon som ett andetag, en dialog 

med omvärlden, en mediering där individen utvecklas i ett kommunikativt sammanhang både 

med sig själv och andra genom ikonmåleriet. Det blir till en sorts demokratiskt tillgänglig 

gudsform.   

   Genom att måla ikoner återges urbilden om och om igen genom tiden, vars beräkning 

förhåller sig till Kristi födelse. Varje ikon blir en ställföreträdare för ursprunget och ger en 

möjlighet för individen själv att tillägna sig historien för egen hand och att framställa ett 

meningsskapande skeende genom att återberätta en stor berättelse som också blir ens egen.   

Att se ”berättelsen som gåva i sin egenskap av traditionsförmedlare/…/ därigenom tillhör 

berättandet den kedja av ord genom vilken en kultur skapas och genom vilken denna 

gemenskap tyder sig själv genom att berätta ” (Ricoeur 1986, s. 76). 

   Ricoeur skriver också om tillägnelse, appropriering och att kämpa mot distansen till 

meningen själv och det värdesystem där texten etablerats, att göra något till sitt eget genom att 

tolka för att själv förstå.  Självförståelsen gör ”en omväg via förståelsen av kulturens tecken, 

genom vilket självet dokumenterar sig själv och formas” , en process att förstå sig själv 

genom förmedling av tecken, i den reflexiva hermeneutiken där uppbyggnaden av självet och 

meningen är samtidiga. (Ricoeur 1986, s. 54-55) Genom att måla en ikon kommer meningen 

nära upplever jag och man blir själv i nuet en omtolkare i en lång rad av ikonmålare, som 
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målar denna ikon som för första gången eftersom varje ikon är unik. Det är att sätta sig själv i 

direkt relation till historien, traditionen och den mening man lägger in i ikonen på ett konkret 

sätt. Referensen man har i sin föreställning om personen i motivet får ett ansikte, som 

framställts steg för steg i det yttre men även i det inre landskapet. Det blir som Ricoeur säger 

ett försök att ”kämpa mot distansen” att överbrygga det gap som kan uppstå till meningen och 

kontexten och att komma närmare sig själv. 

 

Symbolen 
Om man betraktar ikonen som en symbol uppstår en annan relation än till ikonen som avbild 

av en urbild. Då träder tolkningen in om vad som ikonen kan symbolisera och representera 

och inte vad den direkt avses presentera inom ikonkontexten. Då inbegrips tolkningen av 

berättelsen runtom personen som målas. 

   Man kan denotera en bild av Maria och Jesusbarnet genom att säga att man ser en kvinna 

med ett barn. Många konnoterar nog till madonnan Maria med barnet, om man har kännedom 

om kristendomen och teologiskt kan man till exempel konnotera till Theothokos- 

Gudsmodern.  

   Maria tolkas i vår tid av flera teologer till exempel av  Elizabeth A Johnson, som syster till 

hela mänskligheten och förebild för människan. Självklart inbegrips gudsmodersrollen där 

hon är bärare och medierar det gudomliga genom att föda Guds son och att alla människor är 

bärare av Gud.  Maria kan för mig betraktas som en av urfeministerna som genom ett 

självständigt agerande säger ja till det obegripliga och vågar det och tror på sitt uppdrag.       

Kristus död och uppståndelse kan i överförd mening, symboliskt betraktas som ett allegoriskt 

sätt att lära sig att hantera förluster och de ”små dödar” som livet innebär och ändå orka tro på 

en ”uppståndelse” att det går över och att det kommer en ny dag. Det symboliska kan bli ett 

verktyg att förhålla sig till det vanliga livet. 

    Ricoeur avgränsar symbolhermeneutiken- att tolka symboliskt åt två håll: ”å ena sidan från 

en allegori som utgår från att den riktiga meningen föregår och ligger bakom den figurativa, 

som en egentlig mening /…/ och å andra sidan som en dogmatisk mytologi som endast 

upprepar och rationaliserar myter och symboler, i form av en pseudo-vetenskaplig kunskap, 

gnosis” (insikt). Ricoeurs symbolhermeneutik är varken allegori eller gnosis utan en kreativ 

tolkning som både är bunden och fri. Att säga något nytt utifrån något givet. Han menar att 

”symbolhermeneutikens uppgift är att å ena sidan utveckla tänkande med tydliga begrepp och 
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å andra sidan tillvarataga rikedomen som föregår detta tänkande. ” (Kristensson-Uggla 1994, 

s. 182-183) 

   Ricoeur länkar samman filosofisk och teologisk diskurs och aktualiserar detta genom 

Hegels religionsfilosofi vilken menar att det som filosofi säger med rena begrepp uttrycker 

religiös representation med hjälp av en diskurs präglad av bilder. Ricoeur försöker ta tillvara 

Hegels religionsfilosofi ”genom möjligheten att förmedla mellan representationer och 

begrepp” men inte fördenskull upphäva representationens bilder i begreppsfilosofi, alltså inte 

en total förmedling och inte reducera symbolens ”överskott till kunskap och gnosis. ” 

(Kristensson-Uggla 1994, s. 184-186) 

    Detta tycker jag är spännande för det visar på ett utrymme där man kan tänka sig att ikonen 

ryms i vår föreställning, med vila i allegori, dogmer och tradition men fördenskull inte 

identisk med denna fullt ut för att vi föds ständigt nya som människor  med  nya perspektiv 

samtidigt som vi är förvaltare av det gångna. Det föds även nya ikonmotiv beroende på 

människans handlingar. Vi har inte absolut kunskap och ” ty om tron brister i förhållande till 

visionen, och representationen i förhållande till begreppet, finns det ett överflöd av hopp i 

förhållande till vetande och handlande. För detta överflöd finns inget begrepp. Men alltid 

endast representation.”  (Zivkovic, Kristensson-Uggla 1994, s.186) Hoppet hos Ricoeur 

ersätter anspråk på absolut kunskap och i hermeneutiken motsvaras det av symbolens överflöd 

av mening och en oändlig tolkning, ”en förmedling utan absolut kunskap”/... / Mythos på väg 

mot logos.” (Kristensson-Uggla 1994, s.186)  

   Jag funderar på att Kristus bär namnet Logos som sann Gud, logos betyder enligt Aristoteles 

ord, tanke, sats, formel, resonemang, och i framställning av ikonen använder vi techne- konst, 

teknik, kunnande och kunnighet för att myten, det som ska berättas, steg för steg ska bli logos, 

och är det då en ikon med Kristus blir det logos/Logos  i dubbel bemärkelse.” I begynnelsen 

fanns Ordet, Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. ( Bibeln, Johannes 1:1) Kristus är 

kanske Guds resonemang med människan och där ikonen ”överlämnar den gudomliga 

uppenbarelsen i den historiska verkligheten genom symbolisk realism”, som teologen och 

ikonmålaren Leonid Ouspensky formulerade det (Schöldstein 2010, föredrag).  

 

ESSENSEN AV IKONEN  

Jag tänker  i första hand på att det som allmänt kan sägas vara specifikt för ikonen är att den 

ingår i en religiös tradition och är som andra estetiska uttryck, vilka är utvecklade  inom en 

religiös kontext orsakad av längtan efter ett möte med det gudomliga och medverkar som ett 

svar på denna längtan för en troende. Måleritraditionens berättelse om ikonen går så långt 
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tillbaka som Kristus eget avtryck av anletsdragen på en linneduk och evangelisten Lukas 

ikoner av jungfru Maria.  

   Att gå kursen i ikonmåleri och tänka sig att det enbart handlar om att utöva och praktisera 

ett konstnärligt hantverksmedel, tror jag inte någon gör. Kursen har en inramning från början 

genom sitt namn; ”I Guds ansiktes ljus” och i kursbeskrivningen. Kursens upplägg genom 

kombinerad teori och praktik skapar ett djup i ikonmåleriet. Man hamnar mitt i innebörden, 

också genom miljön där kursen hålls. Jag tror inte att någon anmäler sig till en kurs utan att ha 

kunskap om sammanhanget, men man behöver ju inte vara troende för det.  Det som händer är 

att som under meditation till exempel, man kommer in i en process som är individuell, det 

handlar om ett möte med sig själv och sin relation och anknytning till det omgivande. Att 

måla en ikon innebär att ingå i en simultan succession med tiden, rummet, traditionen, 

personen som avbildas där ens kroppsrörelser fångar bildytans, gränssnittets, bakomliggande 

djup i vår representation av motivet. Vi är där i ett ständigt nu och upprepar oss i måleriet till 

en mening i det successiva framställandet av bilden, som långsamt tar form och vilar i en 

bärande kontext i flera lager. 

   Till skillnad från att måla ett ”vanligt porträtt” av en människa är ikonens porträtt med 

referens till en gemensam kontext, medskapare genom sin berättelse, och kommer nära genom 

kroppens målerirörelser, vilka medverkar till presentationen av ikonens porträtt. Avbilden blir 

personligt färgad men hålls inom sin ”rätta ram” genom förlagor och regler och urbilden som 

den presenterar är gemensam och orsakar ikonens uppkomst från början, kanske som ett 

indexikalt tecken?  Essensen av ikonen blir närvaro av urbilden. Genom måleriakten ges tid 

och utrymme att arbeta sig in i en förståelse av relationen.  

   Givetvis när man målar ett vanligt porträtt kommer ju också den personens berättelse med 

och influerar måleriet men relationen är annorlunda. Kanske om man målar ett porträtt av en 

närstående som inte lever längre kan en liknande referens uppstå, att man söker återta en 

upplevelse och en kontakt som gått förlorad. Ikonen bygger på att det finns något som går 

utöver tid och rum och är större än människans tankeförmåga. Vi formulerar olika bilder och 

texter för att förklara och förstå, vadan och varthän.  

   Ikonen är i första hand en erfarenhet av att bli sedd. Att betraktas av någon. Därefter kan 

man tillägna sig kunskap om vem som ser en. Ikonociteten är som högst när avbild och urbild 

sammanfaller och de gör det i den kristna ikonen för en troende. Det handlar ju inte om att 

avbilda något exakt och ge en illusion om en avbildad verklighet, som Manovich ger som 

exempel i Zeuxis så exakt avbildade druvor att fåglarna ville äta av dem, (Manovich 2001, s. 

177), utan att fånga den i traditionen utmejslade avbilden exakt som med sitt 
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betydelseperspektiv representerar föreställningen om det gudomliga. Avbilden, det materiella 

blir för den skull inte gudomligt, utan det sker i vår föreställningsförmåga. Relaterar man inte 

alls till något som är större än människan är ikonen ett gediget konsthantverk med lång 

tradition och med ett kunskapsbygge omkring sig genom berättelser om vilka som föreställs.  

   I mitt eget konstnärskap är det mina språktavlor som står ikonen närmast. Dessa är 

framsprungna i ”mitt eget språk”, med början i min första språktavla 1984. De följer en 

bestämd framtagningsmetod. Mina förklaringar av dessa har haft olika innehåll. De har varit 

just mitt eget igångsättarspråk för mitt skrivande, en form av mental träning, de har varit 

rappakaljanismen när all innebörd gått förlorad, de är mitt urspråk, de skapar nya ord, de har 

varit bönetavlor. På mina utställningar där de funnits med, finns en tolkning för i princip varje 

besökare vad innebörd är. När jag ställt ut dem i kyrkorum har de varit ”hemma” som 

bönetavlor. De utgör ett språk som går utöver mitt vanliga och bildar en upplevelse av ett 

gemensamt språk, därav likheten för mig med ikoner. 

   Mötet med en ikon kan dra fram känslor av olika slag, särskilt genom blicken och mötet, att 

bli sedd och betraktad, och kan förklaras på olika sätt inom till exempel en psykologisk 

kontext. Hos psykoanalytikern Winnicotts teorier, kanske man kan tolka måleriet av en ikon, 

som att det sker inom ett ”holding environment”, ett område att tryggt röra sig inom som är 

meningsskapande och identitetsstärkande. Hans teorier grundar sig i barnets väg att bli separat 

person, att skapa relation till ett objekt, något som är icke-jag, att ersätta illusionen med något 

konkret i det lekområde där barnet separerar sig själv från modern/fadern genom ett 

övergångsobjekt som till exempel nallen. Här finns grunden, som Winnicott ser det, till 

möjligheten för människan att skapa och även då grunden för abstrakt tänkande där man väl 

kan säga att religionens form hör hemma. (Winnicott 1971, s. 18-20). Även hos Lacan och 

spegelteorin- som säger att möjligheten att fästa blicken, reflektionen, jagets tillblivelse 

föregriper förståelsen om oss själva, ”när subjektet ser i spegeln uppstår en kluvenhet, som 

medverkar till att subjektet blir hel och förstår sig själv som separat.” ( Koppfeldt 2009, 

föreläsning) Jag tänker att just ikonens möte med människan handlar om att bli sedd och 

bekräftad, särskilt när man målar ögonen på ikonen, då de alltmer växer fram och plötsligt får 

de ett fäste, personen är närvarande och möter ens blick. Detta är en dramatisk vändpunkt i 

måleriet av en ikon som är otroligt starkt.  Bildens direkta tilltal och mötet med ens egen 

föreställning och tankebild utgör en syntes som jag tycker stärker identiteten, även om detta 

inte direkt är ikonens essens i första hand. I bibeln beskrivs det som att ögat är kroppens 

lampa. 
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    Den centrala essensen är för mig av ikonen blir erfarenheten av att den skapande kraften i 

tillvaron sammanfaller med alla människors skapande handlingar och det föreligger ingen 

dualism mellan Gud och människa oavsett tro eller inte. ”Att människan ofta tänker sig 

skapad i kristendomen medför att hon tror sig ha förmåga att skapa något separat, något som 

inte är givet av Gud” säger Suzuki, som är zen-präst. (Suzuki 1970, s.66) Han ser alla 

skapelseakter som från Gud eller det skapande, skaparkraften givna och med det sättet att se 

tolkar jag det som att ikonen blir en form av mediering och remediering. För  att  ikonen ska 

vara ikon fullt ut för individen behövs en medvetenhet om vad den är, hos målaren och/eller 

betraktaren, även om funktionen den fyller som skapande är samma.  

 

 

 

 

 
Maria Eleousa 
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Kapitel 5. 

Slutsatser 
Som sammanfattning vill jag till sist kort bemöta mina frågeställningar i kapitel ett vilka är: 

 

1. Vad omfattar ikonmåleriets traditioner? 

2. Hur kan ikonmåleriet beskrivas som lärprocess? 

3. Vad lär vi oss under ikonmålerikursen? 

4. Hur lär vi oss? 

5. Vad är specifikt och vad är essensen för ikonmåleriet och ikonen? 

 

1. Ikonmåleriets traditioner omfattar  ikonteologi, ikonografi, ikonmåleriets praktik och 

ikonens praxis som är fastställt enligt kyrkans kanon. De bilder som betraktas som de 

första ikonerna är Mandylion och/eller i Veronicas svetteduk där Kristus eget ansikte 

gjorde avtryck för att sedan utvecklas i målade bilder i skilda linjer beroende på 

kyrkotradition. Kristendomen kan ses som en stor berättelse där ord och bild 

kompletterar varandra och där  en av formerna som bidrar till berättelsens och 

traditionens fortlevnad är individen genom ikonmåleriet.  

2. En läroprocess som successivt bygger ut kunskap på olika nivåer. En praktisk övning i 

måleri efter en förlaga. Att följa bestämda regler för i vilken ordning motivet ska 

målas, för sättet att måla och vilka färger som används et cetera. En meditativ form av 

lärande som ingår i en kontext som inbegriper en livsåskådning och kunskap om 

denna.  En repetitativ läroprocess och måleriform. 

3. Kursen är uppbyggd i en syntes av teori och praktik vilket leder till en upplevelse av 

en helhet i det vi lär oss. Vi lär oss det specifika i temperamåleriets teknik. Vi lär oss 

ett förhållningssätt till skapandet och måleriet som utvecklas genom teorin om ikonen. 

Vi lär oss vad som skiljer ikonen från annat måleri och andra konstnärliga uttryck. Vi 

utvecklar föreställningsförmågan och sättet att betrakta en bild. Att förstå 

sammanhanget för ikonen och dess funktion. Vi kan lära oss eller komma till insikt om 

vår egen tradition och hur vår gudsbild ser ut. 

4. Man lär sig sättet att måla genom övning och upprepning. Det är en övning i tålamod 

att måla lager på lager tills att motivet växer fram och blir en form av meditativ 

handling genom sin koncentration. Genom den kompletterande teorin förstår man 

motivets kontext. Vi lär oss genom kroppens och sinnenas processer. Genom handens 
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rörelser, i att efterbilda, i att jämföra, genom att se och utveckla 

föreställningsförmågan och ge innehåll åt en abstraktion, som en övning i att se det 

osynliga i det synliga. Sigurdsson skriver i  Den himmelska kroppen att det behövs  en 

liturgiskt skolad blick för att förnimma det osynliga i det synliga. (Sigurdsson 2006, 

s.275) Ikonmåleriet ger utrymme för en inre reflekterande process. 

5. Det som är specifikt för ikonmåleriet och ikonen är att de ingår i en religiös tradition 

och är utvecklat genom människans upplevelse och erfarenhet av det gudomliga. 

Essensen av ikonen och måleriet är att ikonen är en avbild i materia av en urbild som i 

kontexten utgörs av det gudomliga som är osynligt. Ikonen är inte identisk med 

urbilden men så länge gestalten är igenkännbar och namngiven genom inskriptionen 

fyller den sin funktion. Erfarenheten för en troende är att bli sedd av det gudomliga 

genom gestalten på ikonen. Jacques Lacan säger om ikonerna att det handlar om 

kontakt med det gudomliga genom att bilden betraktar betraktaren innan betraktaren 

betraktar bilden. Han talar om att ”bilden håller oss i sin blick.” (Lacan 1973, se Bodin 

2010, s. 37). Gestalten vi avbildar berättar sig för oss genom vår framställning av 

ikonen. Att måla en ikon är en relation och att vara medskapande i en levande 

tradition. 

 

Mediegestaltade delen 
Min planering var att redigera det filmade materialet och sammanställa detta i tre kapitel som 

bilaga till denna rapport; 1) om inskriptionen (s.11). 2) om tiden, rummet, fönster, spegel  

(s. 15-18).  3) om urbild och avbild (s. 7, 11-12, 22 ).  

   Eftersom jag har prioriterat den skrivna rapporten hann jag inte med ovanstående. Jag 

bifogar istället som bilaga ett cirka sex minuter långt filmat utsnitt från kursen i ikonmåleri 

med intervjuer, klassrumsbilder, måleriet och ikoner.  

   Genom skrivandet av rapporten har fokus på vad som är centralt i det filmade materialet 

förändrats och rapporten kommer att utgöra en grund till den kortfilm jag avser att göra av 

materialet som i sig är cirka fyra timmar långt.  

    

   Avslutningsvis har det varit intressant att med bild och text,  att filma i kombination med att 

skriva en rapport reflektera över en tradition som ikonmåleriet där bild och berättande  är 

integrerat och där även kursen i ikonmåleri var uppbyggd i praktik och teori växelvis. Som att 

metod möter metod avseende läroprocess och kunskapsinhämtning via växelvis bild och ord. 
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