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1. Inledning 

Mitt intresse för utställningen ”Maria – Drömmen om kvinnan” på Historiska Museet väcktes när jag 

såg på Malou von Sivers program Efter tio där utställningen marknadsfördes.
1
Utställningen 

introducerades genom att Christina Doctare, läkare, författare och troende katolik och Maria Sveland, 

författare, journalist och ateist, fick berätta om sitt förhållande till Jungfru Maria och hur detta 

påverkat deras liv. Maria Sveland menade att framställningen av Jungfru Maria har bidragit till 

kvinnans känsla av skam över sin sexualitet och att hon är grund för vår negativa bild av oss själva 

som kvinnor, mödrar och sexuella varelser. Christina Doctare blev mycket provocerad av att Maria 

Sveland som hon menade reducerade Maria till bara lust och sexualitet och hon berättade istället om 

sin saknad av en modersgestalt och hur hon funnit stor tröst i jungfru Maria och menar att Maria är 

världens moder.Malou von Sivers ställde en fråga till Christina Doctare som blev obesvarad. Frågan 

var: varför är det så tabubelagt att ifrågasätta eller tolka religiösa innebörder? Denna obesvarade fråga 

väckte min nyfikenhet och intresset att undersöka utställningen Maria - Drömmen om kvinnan . Det 

fanns i tv-samtalet tre spår att följa, det religiösa, historiken och genustematiken, men ur ett 

konstvetenskapligt perspektiv. I mitt första möte med utställningen blev jag förförd av den dramatiska 

scenografin som de medeltida Mariabilderna och skulpturerna var omgivna av. Men det var något med 

budskapet som inte var helt självklart och begripligt för mig. Vilket perspektiv vad det som stod på 

agendan? Ett ateistiskt perspektiv, religiöst, eller ett genusperspektiv? Det budskap som samtalet 

mellan Christina Doctare och Maria Sveland gav mig gjorde att jag hade förväntningar på en fortsatt 

diskussion i ämnena historia, religion och genus. Det är alltså två olika läger som skall beskriva 

utställningens innehåll, Christina Doctare och Maria Sveland. Den ena en ateist som beskriver sin 

relation till Maria genom ett genusperspektiv och den andra sin religiösa och mycket privata relation 

till Jungfru Maria som bottnar sig i avsaknad av en god relation till sin mor. Ingen av dessa har någon 

vetenskaplig bakgrund i de ämnen de talar om, samtalet lutar sig inte mot någon forskning utan är 

personliga åsikter. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna text är att undersöka utställningen och identifiera vilken typ av kvinna som 

utställningen skildrar och om genusperspektivet har plats på utställningen. Vilken kvinnobild är det 

man visar och vems kvinnobild? Undersökningen kommer även att tydliggöra hur den dramatiska 

scenografin tillsammans med de personliga berättelserna förstärker de kristna myterna om Jungfru 

Maria och kvinnoidealet. Syftet är även att klargöra hur ett genusperspektiv kan se ut i jämförelse med 

ett kvinnoperspektiv och hur de skiljer sig åt inom ett konstvetenskapligt ramverk. Ett av Historiska 

Museets övergripande verksamhetsmål är att ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras 

                                                             
1
  Tv.4 Efter tio 08-09-18, Vem är jungfru Maria? Maria Sveland & Christina Doctare Diskuterar, 

http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9017&progld=698100&Itemld=4633318 
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i verksamheten.
2
 Hur har man arbetat med dessa mål i denna utställning? Jag kommer att se över hur 

Historiska Museets uppdrag ser ut och om utställningen överrensstämmer med uppdraget.  

1.2 Metod  

Som metod kommer jag att använda mig av en semiotisk analys som är inspirerad av Roland Barthes 

för att undersöka tecken, koder och det narrativa inslagen i utställningen.
3
 Jag kommer även att 

ikonografiskt analysera utställningen. Utställningsanalysen kommer att beskriva vad som händer när 

man möter starkt laddade kulturella symboler i utställningen. Genom att visa hur samtidskonsten 

använt sig av motiv med religiöst innehåll och könsnormer kommer jag att visa hur man kan 

problematisera och belysa genusperspektivet. Mariabilderna kommer att tolkas ikonografiskt för att ta 

del av bildverkens innehåll, men jag kommer även att uppmärksamma Mariabilder som saknas på 

utställningen, som till exempel den svarta madonnan
4
. Varför ser utställningen ut som den gör? Vad 

ger utställningen mig för associationer och varför har man valt att utforma den på just detta sätt? Jag 

kommer att börja med att analysera utställningens uttryck och innehåll och vilka associationer och 

semiotiska tankekedjor den drar igång. Kommer även ikonografiskt analysera utställningens innehåll 

och uttryck. Har även valt att beskriva den svarta madonnan för att ge en bild av en madonna som inte 

finns representerad på utställningen och som även ger en bild av de tidiga gudinnorna som översatts 

till kristen tro och dyrkan. De apokryfiska texternas uppkomst kommer att förklaras för att ge en bättre 

bild av just Marias livshistoria. Genusperspektivet kommer jag att belysa genom att beskriva 

samtidskonst som problematiserar just genus. Jag kommer även att ta del av Kulturdepartementets 

utredning om Genus på museer från år 2002-2003. Därefter blir det en kortare beskrivning av 

Historiska museets verksamhetsbeskrivning.  Jag kommer att analysera de olika recensioner som 

utställningen fått av media och pressreleasen som museet gått ut med. I slutdiskussionen kommer jag 

att ge svar på min frågeställning och diskutera vad jag kommit fram till genom denna 

utställningsanalys. 

1.3 Material 

Materialet till denna uppsats har jag hämtat från litteratur om medeltiden och Mariamotiven av 

författare Britta Birnbaum, Görel Cavalli-Björkman, Eva Höglund, Lennart Karlsson, Mereth 

Lindgren, Aron Andersson och Frithiof Dahlby. Inspiration till metod och teori har jag hämtat från 

litteratur av författarna Roland Barthes och Gregor Paulsson. När det gäller genusperspektivet och 

feministiska konstteorier har författarna Griselda Pollock, Cynthia Freeland, Anna Lena Lindberg, 

Tiina Rosenberg, Whitney Chadwick och Lena Liepe inspirerat mig. Jag har besökt utställningen 

                                                             
2 Regeringen, Kulturdepartementet, Ku2007/3443/SAM, Regleringsbrev för budgetår 2008, Övergripande 
verksamhetsmål. http://www.esv.se/statsliggarenApp/OpenFile?regleringsbrevId=10090&visning Typ=… 
3
Barthes Roland, Image Music Text, , Published by Fontana Press 1977 

4 Cavalli-Björkman Görel, Den svarta madonnan, Bokförlaget Cordia 1996 
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Maria – Drömmen om kvinnan på Historiska museet och även medverkat på ett av museets 

seminarium, ”Mariabilder – Träskulptur eller teologi?” den 13 november 2008. Jag har sökt 

information och tagit del av recensioner och pressreleaser från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Populär Historia, Fria Tidningen, Nättidningen Svensk Historia och Kyrkans Tidning.  Genom nätet 

har jag även tagit del av verksamhetsbeskrivningen från regeringen till Historiska museet. Jag har 

även använt mig av Kulturdepartementets utredning, Genus på museer, utgiven år 2004 som 

undersöker hur museer i Sverige använder sig av genusperspektivet
5
. Det första mötet med 

utställningen var genom att se tv.4, Malou von Sivers program; Efter tio, där samtalet mellan Christina 

Doctare och Maria Sveland presenterade utställningen.   

1.4 Forskningsläget 

Medeltida konst, Mariamotiv inom religionen och genusperspektiv är ämnen som det forskats mycket 

om, även om de har likartade perspektiv. Mariologi är en teologi lära som är kristen men främst 

katolsk som studerar Marias religiösa betydelse. Inom den moderna konsten och samtidskonsten har 

Mariamotiven använts flitigt av kvinnliga konstnärer för att beskriva sin samtid.  Lennart Karlsson, 

docent i konsthistoria och medeltidsspecialist på Historiska museet har skrivit en bok om Maria. 

Boken kommer ut år 2009 och heter Bilden av Maria,
6
det är ett ikoniskt bildverk som skildrar Marias 

ungdom och trolovning med Josef. Den litteratur jag tagit del av gällande medeltida konst har jag 

hämtat från Lennart Karlssons avsnitt gällande träskulptur i Signum
7
 Jag har använt mig av Görel 

Cavalli-Björkmans forskning om den Den svarta madonnan, 
8
Görell Cavalli-Björkman medverkar 

även tillsammans med Britta Birnbaum i Nationalmuseets utgåva Mariabilder.
9
För att få en djupare 

förståelse för kyrkans symbol innebörder har jag tagit del av Frithiof Dahlbys
10

 De heliga tecknens 

hemlighet. När det gäller genusperspektivet har jag läst artiklar i boken Konstfeminism,
11

 Feministiska 

konstteorier
12

 och Cynthia Freelands konstteori.
13

Den medeltida kroppen är ett annat intressant tema 

                                                             
5
 Kulturdeparetementet, Departementsserien, Genus på museer, publicerad 23 jan 2004, 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/721 
6
 Karlsson Lennart, Bilden av Maria, Förlag Historiska Media 2009, http://www.historiskamedia.se 

7
 Karlsson Lennart, Signums svenska konsthistoria, Den romanska konsten, Bokförlaget Signum 1995 

8 Cavalli–Björkman Görel, Den svarta madonnan, bokförlaget Cordia 1996 
9
 Birnbaum Britta, Mariamotiv i konsten, kyrkan och folktron, Proprius förlag 2003 

10
 Dahlby Frithiof, De heliga teckens hemlighet, symboler och attribut, Verbum Förlag 1999 

11 Nyström Anna, Andersson Louise, Jensner Magnus, Livion Invgvarsson Anna, Wekmäster Barbro, Östlind 

Niclas, Konstfeminism Strategier och effekter i Sverige från 1970 –talet till idag, publicerat av Dunkers 

kultlurhus, Liljevachs konsthall, Riksutställningar 2005 
12 Pollock Griseld, Feministiska konstteorier, Skriftserien Kairos nr.6, Frånvarande kvinnor: nytt perspektiv på 

kvinnobilder, 2004 

13 Freeland Cynthia, Konstteori, En introduktion, Raster förlag 2006 
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som konsthistorikern Lena Liepe tar upp. Hon har fördjupat sig i kroppens framställning och dess 

djupare innebörd i den medeltida konsten.
14

  

Det finns även en förening Genus frågor på Museer, ordförande i föreningen är Iréne Flygar från 

Upplandsmuseet. Wera Grahn har disputerat på Nordiska museets utställningsverksamhet ur 

genusperspektiv. Hon har även sammanställt en handbok i genusintegrering – Genuskonstruktioner 

och museer – som presenterades på seminariet den 6 mars 2008 på Upplandsmuseeum.
15

 Utredningen 

Genus på museer gjord av kulturdepartementet och publicerad 2004, visar på att det finns god 

forskning inom ämnet genus i museivärlden men att den behövs förankras.
16

Inom konstvärlden fick 

kvinnoperspektivet och genusperspektivet ett genomslag på 60-70-talet, men är lika aktuellt idag.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Liepe Lena, Den medeltida kroppen, Kroppens och ikonografin i nordisk medeltiden, Nordic Academic press 

2003 

15
 Föreningen Genus på museer, http://www.genusimuseer.se/aktuellt.html 

16Kulturdepartementet, Genus på museer, Departementsserier (Ds), Utgiven 2004. Finns även som pdf på 

Regeringskansliets hemsida. http:www.regeringen.se/sb/d/108/a/721,   
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2. Beskrivning av utställningen 

Maria – Drömmen om kvinnan, är en utställning på Historiska Museet i Stockholm som innehåller ett 

fyrtiotal madonnaskulpturer och Mariabilder från den katolska medeltiden, tillsammans med ett urval 

av samtidstolkningar av Maria som kvinnoideal och religiössymbol. Medeltida Mariaskulpturer visas 

upp i en dramatisk scenografi i en romansk hall tillsammans med special skriven sakral musik av Eva 

Dahlgren. Den romanska hallen är det första rummet av de tre rum som utställningen installerats i och 

här finns medeltida träskulpturer av Maria år 1100 – 1525. Skulpturerna visas upp i en dramatisk och 

teatralisk scenografi med ljus och ljud som skapar en stark andlig upplevelse. Samtidstolkningarna har 

författats på textblad hängande i utställning av doktorand och konsthistoriker Mia Åkestam och Eva 

Brunne präst i Svenska kyrkan där de ger sina personliga tolkningar blandat med biblisk historia.  

Det andra rummet, det romanska galleriet representeras av en samtida tolkning och den består av 

bildspel av kvinnor från hela världen och videointervjuer av nio kvinnor som berättar om sina tankar 

kring Maria. Musiken i det romanska galleriet är framförd av Historiska Museets egna Mariakör i en 

inspelning som ljuder högt i högtalarna och låter som en medeltida kyrkokör. I det romanska galleriet 

hänger även texter av Maria Sveland som beskriver sitt förhållande till Maria och sina reflexioner 

kring hur Maria har påverkat hennes bild av kvinnan.  
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3. Utställningsanalys 

Redan i den stora stentrappan på väg upp till utställningslokalen på andra våningen hörs den sakrala 

och vemodiga musiken i moll komponerad av Eva Dahlgren. På vägen upp i trappan på väggen hänger 

en större bild av en vit lilja doppad till hälften i svart olja med texten ”Maria – drömmen om 

kvinnan”. Symboliskt för den tankarna till att den rena vita liljan har blivit nedsmutsat av den svarta, 

kletiga droppande oljan. Den oskuldsfulla kvinnan har blivit syndig, madonnan och horan är nästa 

association. Blomman associerar till en ung skör kvinna. De semiotiska tankekedjorna som den 

nedsmutsade vita liljan drar igång är motpoler som vit och svart, ren och smutsig, god och ond, vacker 

och ful, oskulden och den sexuellt erfarne och madonnan och horan. Jag har även en förväntning efter 

att ha sett och lyssnat till samtalet mellan Christina Doctare och Maria Sveland på Malou von Sivers 

Efter tio på tv.4.  

 

Bild 1: Vernissage bild 

På väg upp i den mörka monumentala och breda stentrappan med högt i tak, stiger förväntningarna av 

vad jag skall möta. Väl uppe möts jag av en ingång som är klädd i mörkröd sammet, ungefär fem 

meter hög och ungefär två meter bred. Ingången får mig att direkt tänka på Niki de Saint Phalles 

monumentala skulptur, Hon en katedral från år 1966, en stor kvinnokropp som man kunde gå in i 

genom skötet och som byggdes upp på Moderna Museet. Associationen här är självklart; ingången är 

ett sköte och jag går in i kvinnan, Maria, Guds moder. Den vemodiga sakrala musiken, den vita liljan 

och den slottsliknande trappan bygger upp förväntningar. Jag förväntar mig möta en bild av en ung 

och oskuldsfull kvinnobild som den vita liljan antyder. Den unga kvinnan är tyngd av sorg som 

musiken anspelar och jag känner respekt som den högtidliga trappan förmedlar likt en procession. 

Själva ingången i rödsammet blir en krock eftersom den associationen att träda in genom ett sköte inte 
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hänger ihop med den oskuldsfulla vita liljan och oskulden jungfru Maria. De semiotiska tankekedjor 

som utställningen framkallar förstärks ytterligare av Eva Dahlgrens högkyrkliga medeltida musik. 

 

 

3.1 Den romanska hallen 

Precis innanför den sammetsklädda ingången hänger en duva från taket i naturlig storlek av trä, den ser 

ut att sväva och är det första som möter mig när jag stiger in.
17

 Duvan är från en predikstol med okänt 

ursprung från 1700-talet.
18

Jag får höja blicken för att se duvan som associerar till godhet och fred, den 

religiösa symboliken är den helige anden. Eftersom duvan leder min blick uppåt blir jag varse om det 

höga taket och att det är utsmyckat. Det sägs även att: en duva eller strålar vid Marias öra, det vill säga 

jungfrun tar emot logos, Ordet, genom örat. Kristus är ju Ordet, och ordet tar man emot med örat. Den 

onde tömde genom ormen gift i Evas öra. Den gode böjde sig ned i sin barmhärtighet och inträdde i 

Maria genom örat. På en ljusstråle kommer duvan och/eller Jesusbarnet farande ned mot Maria 

(inkarnationen) 1400-talet.
19

 Inne i utställningshallen fortsätter musiken att förstärka associationen av 

att vara i ett kyrkorum, ett medeltida kyrkorum i romansk stil. Ett mörkt kyrkorum, med höga ljusa 

murväggar utan bemålning, stengolv och förtäckta stora fönster.  Den sakrala musiken blandas med 

mumlande och viskande kvinnoröster som utställningen ger ifrån sig och allt sammantaget associerar 

till kristen kyrkomusik från medeltiden. Associationen till kyrkorummet påminner mig om hur jag 

skall bete mig; i kyrkan är man tyst, man viskar och visar vördnad, det är vad jag lärt mig under besök 

i kyrkan under uppväxten och konfirmationen. Skulpturer som är högt uppsatta på väggarna och 

scenografier högt upp i taket gör att min blick och uppmärksamhet dras upp mot taket. 

                                                             
17

 Se bilaga 7. Skiss över utställningen Maria-Drömmen om kvinnan, romanska hallen 

18
 Bild 2. Duva från predikstol. Okänt ursprung, 1700-talet, Fotograf: Christer Åhlin, http://www.historiska.se 

 
19 Dahlby Frithiof, De heliga teckens hemlighet, symboler och attribut, Verbum Förlag 1999, s.62 
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I taket hänger fyra fyrkantiga stålställningar klädda i vitt tyg, likt stora lampskärmar. Skärmarna byter 

färg efter ljuset som skiftar från blått till rosa och lila. Enligt den religiösa symboliken är färgen blått 

Kristi och Marias färg. Det sägs även att blått sedan urminnes tider exempelvis i Egypten och Mexico, 

varit ett tecken på förbundenhet med gudarna och det gudomliga. Man talar även om blått blod som 

beteckning för adelskap. Treenighetens färger kan räknas vara purpurrött, grönt och blått. Den violetta 

färgen används liturgiskt under bot och fastetider
20

. Färgskiftningar skapar rörelse i rummet och drar 

blicken mot taket och himlen. Det hänger även en neonfärgad gunga i taket. Gungan påminner om 

barndomens tid, ett barn gungar, men vems gunga är det? Det skall påminna om Maria som blev 

gravid som 13-åring, bara ett barn. De skiftande färgerna som sveper över rummet som mörka moln i 

en snabbspolad filmsekvens, från ljusrosa till mörkblått, mörka moln som drar förbi på den blå himlen. 

Ett återkommande tema på utställningen är just konstrasterna av ljus och mörker, det lilla i konstrast 

med det stora, samtid och medeltid. De har valt Eva Dahlgren till att komponera musik för 

utställningen som är välkänd hos svenska folket genom sin långa karriär som artist, poet och gay ikon.  

Hennes musikstil har ett starkt känslomässigt innehåll och kan beskrivas som vemodig och sorgsen. 

Musiken på utställningen som komponerats av Eva Dahlgren har fler olika inslag, ett av dessa är en 

kvinnoröst som sjunger med entonig soulröst, nästan klagande och stönande framför hon sin sång. 

Musiken berättar om sorg, ensamhet och smärta. Musiken skulle kunna vara hämtad ur en film med en 

avskalad miljö, allvar och sorg. Musiken ändras under tiden som utställningen pågår. Senare sjunger 

en ung flickröst med ljus stämma till flöjt spel. Flickan trallar och sjunger likt en barnramsa; när jag 

blir stor skall jag rida över ängarna, när jag blir stor skall jag vara uppe hela natten och melodin och 

texten fortsätter så med varierande text om vad flickan drömmer om att göra i framtiden. En ung 

flickas barnsliga önskningar, men som handlar om en flickas önskan att kunna ta egna beslut. 

Medeltida kyrkomusik blandat med röster och ljus som skiftar färg. Skulpturer som är starkt belysta 

underifrån i den mörka romanska hallen, viskande röster från installationen skapar en känsla av att 

vara på en scen, det är en föreställning som pågår. Det är en föreställning med dramatisk scenografi 

hämtade från teatervärlden. I denna föreställning har jungfru Maria huvudrollen, men hennes karaktär 

får stor hjälp av scenografin och musiken som dikterar upplevelsen på utställningen.   

På den vänstra väggen lyser en ljusslinga med en cardotomografikurva, som mäter värkarnas styrka 

och registrerar barnets hjärtverksamhet inför en förlossning. CTG kurvan tillsammans med ljud och 

musik gör att symbolen, myten Maria blir samtida, det är inte längre en religiös och andlig kvinna och 

flicka som betecknas utan det är ett försök att förvandla henne till kött och blod. Som Eva Dahlgren 

säger i SvD: ”Jag vill göra henne till människa och har försökt tänka mig hennes livslinje. Jag vill att 

                                                             
20Dahlby Frithiof, De heliga teckens hemlighet, symboler och attribut, Verbum förlag, Första upplagan Verbum 
förlag 1963, detta är åttonde upplagan Verbum förlag 1999, s. 212-213 
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man nästan skall höra henne andas, säger hon.”
21

 Musiken har rytmer som liknar hjärtslag, men det 

framgår inte om det är Marias hjärtslag eller Jesusbarnets hjärtslag. 

3.2 Anna Själv Tredje, altarskåp och skulptur 

På höger sidan av ingången hänger ett träskåp med motivet Anna Själv Tredje från Västra Ed kyrkan i 

Småland från år 1425-1450. I mitten av skåpet kan man se en träskulptur av mor Anna med Maria i sitt 

knä och Maria med Jesus barnet i famnen, de är omgivna av bilder från Marias liv som är målade på 

skåpets luckor. Anna själv tredje sitter på en tron under en baldakin i snidat trä i röd färg. Mor Anna 

ser sorgsen ut och sneglar neråt med huvudet lutande åt sidan, hon är omsvept av en vit mantel och 

sträcker ut sin ena hand. Maria ser ung och liten ut med ett naket livligt Jesusbarn i famnen, Jesus 

blickar uppåt, medans Marias blick skyggt ser nedåt. De bilder som Anna Själv Tredje är omgivna av 

är Jesus födelse, mötet i gyllene porten, Maria ur bebådelsescenen och visitatio/Joakim. Det uttryck 

som dominerar Mariamotivet är sorg, vemod och uppgivenhet, speciellt i mor Annas gestaltning.  

På vänster sida om ingången står en skulptur med Anna själv tredje från Hagebyhöga Kyrka, 

Östergötland från år 1450. Skulpturen föreställer Anna med Jungfru Maria i sitt knä och Jesus barnet i 

Marias knä. Anna och Marias blick ser rakt fram långt bort och möter inte betraktarens blick. Jesus 

barnets blick ser snett upp till vänster. Skulpturen är träfärgad, men på Annas mantel syns spår av vit 

färg. Alla har en stel och återhållsam kroppshållning, Jesus barnet är här lite äldre, ungefär fem eller 

sex år gammal. Annas utsträckta hand saknas, Maria saknar båda händerna och Jesusbarnet saknar en 

arm. På Anna och Jesusbarnet saknas nästippen. Skulpturen är belyst underifrån och står på en 

betongsockel. Skulpturen är ungefär två meter hög, med sockel ungefär två och en halv meter hög.  

Den skadade och färglösa skulpturen ger ett dött intryck och uttrycket är återhållsamt.  

Om jag jämför dessa två olika framställningar av Anna Själv Tredje, ser man att Mariaskåpet från 

Västra Eds kyrka är svår att se på utan att ta hänsyn till det religiösa innehållet. Skulpturen är omgiven 

av bibliska berättelser och ger direkt en association till kyrkorummet. Anna Själv Tredje från 

Hagabyhöga kyrka kan man lättare associera till den konstnärliga världen vilket gör att innehållet är 

mer tillgängligt för betraktarens egna associationer.  

 3.3 Film om Marias liv 

På höger sida av ingången i ett litet mörkt sidorum visas en film med Mariabilder och Maria berättar 

själv om sitt liv, Gunilla Röör är berättar röst åt Maria. Det är en berättelse baserad på bibeln, 

apokryferna och heliga Birgittas uppenbarelse.
22

 Filmkameran zoomar in och ut på Mariabilder från 

                                                             
21 Svenska dagbladet, Jungfru Maria då och nu, http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel _1731275.svd 
Publicerad 16 sep 2008  
22 Se bilaga 1, Innehållsförteckning av bildmaterial till filmen, Marias liv 
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utställningen, det är med lugn och försiktig röst som Maria berättar om sitt liv. Hon berättar om sina 

föräldrar Anna och Joakim och hur ängeln Gabriel besökte hennes rum och sade att hon skulle föda en 

son och att hon skulle kalla honom Jesus. Efter fyrtio dagar begav de sig till templet i Jerusalem för att 

tacka Gud för deras första son. En gammal man i templet berättade att Jesus var den Messias de väntat 

på. Maria berättar att hennes son avrättas trettio år gammal och hon följde honom till den plats där 

Jesus blev uppspikad på korset.  När han dött och tagits ner från korset tog Maria honom i sitt knä, 

sedan lades han i sin grav. När Maria var sjuttiotvå år gammal ansåg Maria att det var dags att dö, 

lärljungarna samlades kring hennes dödsbädd.
23

 Manus, foto och produktion är gjort av Helene 

Larsson, Petter Ljunggren och Christer Åhlin. 

3.4 Analys av filmen, Marias liv 

I början av filmen sjunger en medeltida kvinnlig kyrkokör som återkommer senare mellan bildspelen. 

Bilderna av de unga Mariaskulpturerna har rosiga kinder, små röda läppar, liten näsa och haka, 

kameran zoomar långsamt ut och in. Helgonskåpen har starka färger som rött, grönt och blått och 

påminner om motiv från äldre sagoböcker. Gunilla Röörs röst är viskande och lugn och hon berättar 

med övertygande inlevelse och hon låter som en ungflicka. Det är en oskuldsfull Mariabild som 

presenteras, även om hon är på jorden är det först när hon kommer till himlen efter sin död som hon 

blir upphöjd till drottning. Hon ger intryck av att vara naiv som övertalas att gifta sig med en äldre 

änkeman, hon följer bara med och hon tar egentligen inga egna beslut. Inte ens när hennes son 

korsfästes gör hon uppror, istället svimmar hon. Hon fick inte bestämma vem hon skulle gifta sig med, 

vad hennes barn skulle heta och hon saknade initiativ till att rädda sin son från korsfästelse. Maria var 

en helt självuppoffrande kvinna. Det enda i historien om Marias liv som berättar att hon tar initiativ är 

när hon flydde till Egypten med Jesus barnet. De bilder som visas i filmen var några av de motiv som 

kyrkobesökaren fick ta del av under medeltiden, gudstjänsterna predikades på latin fram till 

reformationen.  

3.5 Kristina Lugns monolog 

Till vänster om ingången finns ett till litet mörkt rum med en filmad monolog med Kristina Lugn, poet 

och dramatiker som ger sin personliga bild av Maria och vad hon har betytt för henne. Kristina Lugn 

pratar om föräldraskapet och beskriver hur hon som sextioåring saknar sin mor. Hon talar om 

föräldrarnas enorma behov av sina barn, hon säger; Maria har jag dömt till att rädda världen och döden 

är mamma som kommer och hämtar barnet. Kristina Lugn saknar själv tron, men menar att modern är 

den goda som älskar och förlåter. En annan beskrivning av Maria av Kristina Lugn är; Döden är vår 

mamma, en härjad trettioåttaårig kvinna som röker, hon är döden som skall hämta hem barnen från 

dess hårda skola. Hon anser att Maria utsattes för sexuellt övergrepp av ängeln och kärleken har ingen 

                                                             
23 Hemsidan: Historiska museet, Marias liv, http://videro.historiska.se/index.aspx?id=248 
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betydelse om den inte verkställts. Kristina Lugn har en ganska egen uppfattning om Maria, men talar 

faktiskt om henne som om hon skulle kunna varit en verklig kvinna. Kristina drar paralleller till den 

verklighet vi lever i idag som mödrar och kvinnor. 

 

Bild 3. Madonnor i ring 

3.6 Madonnor i ring 

Lite längre fram på vänster sida i lokalen står en grupp med sju gotiska Mariaskulpturer i en ring.
 24

 

Skulpturerna är ungefär en meter höga och står på en svart låda. Mariaskulpturerna har samma 

ögonhöjd som besökarens. En ring med Madonnaskulpturer med Jesusbarnet i sin famn, sju mödrar 

som viskar till varandra, en svag röst som ropar ja och från andra sidan hörs nej. Jag läser i en intervju 

med Eva Dahlgren i kyrkans tidning, kultur tro liv, där hon berättar att det är hon som skapat 

ljudinstallationen i ”mamma ringen” som den kallas.
25

Från ett håll läses Astrid Lindgrens Pippi 

Långstrump och från den andra sidan läses en text av Dostojevskij, men det är inget jag uppfattat när 

jag besökt utställningen. Det är en mogen Maria som sitter med Jesus barnet i sitt knä. När jag står på 

utsidan av ringen ser jag skulpturernas ihåliga baksidor, ihåligheten ger en känsla av att jag tjuvtittar 

på en sida som inte var tänkt att visas. Bakifrån kan man se att de gjorda i ett stycke. De flesta av 

Maria skulpturerna saknar den utsträckta handen, på till exempel madonnan från Linde kyrkan på 

Gotland finns handen kvar men fingrarna är avbrutna, vilket ger ett smärtsamt intryck. Madonnan från 

Vagnhärad kyrka från Södermanland har en röd mantel runt sig, hennes ena hand håller om det 

huvudlösa Jesusbarnet och den andra handen är utsträckt en gest som skapar rörelse. Madonnan från 

Edshultkyrka från år 1325-1350 är den enda av madonnorna som ammar Jesus. Många av skulpturerna 

                                                             

24  Se bilaga 2. Innhållsförteckning av madonnor i ringen 

 
25

 Kyrkans tidning, Madonnorna, 
http://www.mypaper.se/show/kyrkanstidning/paper.asp?pid=345229384465483 
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saknar färg och de som har färg i ansiktet och på läppar ser ut som porslinsdockor med röda små tunna 

läppar, smala ögonbryn och rosa hud med rosiga kinder.  

  

  

Bild 4. Madonna Vagnhärad kyrka.  Bild 5. Madonna Rimbo kyrka 

Trots sammansättningen av fler Mariaskulpturer med Jesusbarnet i sin famn, ger de nästan tomma och 

skygga blickarna från Maria ett uttryck av frånvaro mer än närvaro. Det är en moder som sitter rak i 

ryggen med ett lika stelt barn eller miniatyrman i sin famn och dessutom i en ring vilket inte är det 

normala sammanhanget för dessa skulpturer.  Madonnaskulpturernas naturliga plats är självklart i den 

medeltida kyrkan, i den norra delen av kyrkan där Mariascener och Jesus barndom framställdes under 

medeltiden. Madonnor visas upp i grupperingar som gör att det inte längre har sin liturgiska plats utan 

liknar konstvärldens hantering av Mariamotivet. Mariamotivets förändrade position bryter den 

religiösa symboliken till viss del men musiken och den romanska hallen gör att jag inte riktigt kan 

släppa den religiösa innebörden. Curator Susan Vogel på The center for African Art i New York 

ordnade en utställning 1988 som kallades Art/Artifact och använde då olika visningstekniker för att 

provocera besökarna att fundera över skillnader mellan konst och icke-konst. Föremål som masker och 

minnestoder var belysta och isolerade som om de vore ”exklusiv modernistisk konst” därefter visade 

med modeller av mänskliga figurer i naturhistoriska ”mänskliga dioramor” eller instuvade med 
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varandra som på ett antropologiskt museum. Utställningsmetoderna ändrade betraktarnas sätt att se, 

och gjorde till och med att folk sökte höga konstnärliga värden i något så jordnära som ett fisknät.
26

 

Textblad, Maria och moderskapet: Konsthistoriker och doktorand Mia Åkestam har som överskrift, 

Maria och moderskapet. Mia Åkestam beskriver i sin text hur bilden av Maria kom att förändras från 

mitten av 1200-talet och blev mer intim och mjukare. Ett konstnärligt grepp under denna tid var att 

Maria inte tittade direkt på Jesusbarnet, men inte heller direkt på betraktaren. Eva Brunne präst i 

Svenska kyrkan har som överskrift, mamma och jungfru. Eva Brunne skriver att Maria hamnade i 

skymundan under reformationen och att reformationen lämnande Maria som idealbild för kvinnor. 

Ingen kan ju vara jungfru och mamma på en och samma gång avslutar hon med.
27

 

3.7 Madonna skulptur från Hedesunda kyrka, år 1350-1375 

 

På vänster sida av rummet högt upp står Madonnan från Hedesunda kyrka, Gästrikland från ungefär 

1350-1375 talet. En tronande madonna som står högt upp på väggen med belysning underifrån, 

madonnan är ungefär två och en halvmeter hög. Det är Maria som står och håller Jesusbarnet högt upp 

i sin famn och de blickar framåt. Skulpturen ser ut att vara helt i trä, men vid närmare anblick glimmar 

det till av guldfärg som ännu inte fallit av. Guld som betyder överjordisk storhet, himlen.
28

 Maria ser 

överdimensionerad ut och den stora skuggan på väggen från ljuset underifrån skapar en dramatisk 

effekt. Med tanke på att madonnan är så mycket större än resterande madonnor, kan man förstå att hon 

växt som kult och att kyrkorummet tvingades bli större. 

 

3.8 Skulpturgrupp med senmedeltida ljusstavar 

 

På höger sida i hallen finns en skulpturgrupp med mindre änglar i trä som är placerade på toppen av 

staven. 
29

Stavarna är ca 3-4 meter höga med de mindre skulpturerna på och jag får lyfta blicken för att 

se skulpturerna.  Det är sammanlagt tretton stavar som ser ut att växa ur den svarta sanden som ur en 

plantering. Ljusstavarna användes under katolska medeltiden för den högtidliga processionen i kyrkan. 

Skulpturerna är av trä och visar antydningar till att de en gång kan ha varit färgsatta, skulpturerna har 

vingar och ser ut att sväva. Än en gång får jag lyfta blicken, skulpturgruppen får mig att associera till 

änglar som flyger eller en flock fåglar på himlen. Att ständigt lyfta blicken och att se upp påverkar mitt 

förhållande till det jag ser. 

                                                             
26 Freeland Cynthia, Konstteori en introduktion, Raster förlag 2006, S.103 
27 Historiska museet, Textblad på utställningen: Maria-Drömmen om kvinnan, Romanska 
hallen,http://historiska.se 
28 Dahlby Frithiof, De heliga teckens hemlighet, symboler och attribut, Verbum förlag 1999, Första upplagan 
Verbum förlag 1963, detta är åttonde upplagan Verbum förlag 1999, s. 213 
29 Se bilaga 3. Innehållsförteckning av ljusstavar 
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3.9 Scener ur Marias liv 

På höger sida av rummets vägg hänger Bebådelsen, en målning på dörrar till ett Mariaskåp från Norra 

Fågelås från 1400 talet. Motivet på trädörrarna är Ängeln Gabriel på den vänstra dörren och Jungfru 

Maria på den högra dörren. De står vända mot varandra och Maria håller upp sina händer i en stel men 

välkomnande gest, Maria har en krona på huvudet och blomrankor som slingrar sig ovanför hennes 

huvud. Ängeln Gabriel har vingar på sin rygg som sträcker sig upp mot himlen.  

Bild 6. Bebådelsen   

Längre ner i rummet på höger vägg hänger fler bilder med scener från Marias liv, från Danviken 

hospital från Södermanland från år 1450-1475. 

Textblad, Maria och släkten: Mia Åkestam skriver om legenderna, de apokryfa skrifterna som 

beskriver Marias liv och hennes släkt. Eva Brunne präst i Svenska kyrkan har som överskrift, bibeln. 

Hon skriver att Marias föräldrar hette Anna och Joakim och att det i bibeln inte står så mycket mer än 

så. Hon berättar att även Anna födde Maria utan en mans medverkan, vilket förstärker Marias 

jungfrulighet.
30

 

3.10 Madonnor och Virpi Pahkinens dans 

Mitt i rummet står en glasmonter med romanska Mariaskulpturer, på fondväggen inne i glasmontern 

kan jag se en film där Virpi Pahkinen dansar ett solonummer.
31

 Det går även att se Virpi Pahkinens 

dans på baksidan av glasmontern. Virpi Pahkinen dansar i en upplyst cirkel, hon har svarta kläder på 

sig och mohikanfrisyr. Vid ett tillfälle under dansen sitter hon i skräddarställning likt Buddha. Inne i 

montern tronar nio krönta madonnor, bara en av madonnorna har barnet kvar i sitt knä. Barnet sitter 

mitt i knäet på Maria, periodens stränga etikett tillät ingen emotionell kontakt mellan moder och 

                                                             
30 Historiska museet, Textblad på utställningen: Maria-Drömmen om kvinnan, Romanska hallen, 
http://historiska.se 
 
31 Se bilaga 4. Innehållsförteckning av madonnor i montern 
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barn.
32

 De krönta madonnorna har lite färg kvar, men tillräckligt för att ge förståelse för att de en gång 

varit bemålade. De flesta madonnorna saknar händer och svarta hål syns bara där utsträckta händer 

skulle sitta. Madonnorna är krönta med gyllene kronor, men med tomma famnar och inga händer. 

Ingen byst är synlig och kropparna är osynliga under sina dekorerade men enkla klänningar. Marias 

ålder är varierande, från ung till medelålder. 

 

Bild 7. Monter med madonnor och Virpi Pahkinens dans 

 

Bild 8. Viklaumadonnan i monter 

                                                             
32 Karlsson Lennart, Signums svenska konsthistoria, Den romanska konsten, Bokförlaget Signum 1995, s. 256 
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En av de kända madonnorna i montern är den sköna Viklaumadonnan från Gotland, 1100 talets sista 

fjärdedel. Viklaumadonnan har en guldfärgad klädsel på sig och har ett flickaktigt utseende med ljusa 

långa flätor. Hon har ett karakteristiskt utseende som gör att hon står ut bland de andra madonnorna, 

rosiga kinder och en liten haka och tunna små läppar. Ansiktet är lite lätt framskjutet och hon ser ut att 

se något långt borta, hennes händer håller runt den saknande Jesus. Mina tankar får mig att tänka på 

sagans prinsessor, med sin gyllene krona och klädsel, sina långa blonda flätor. En svärta har färgat den 

gyllene klädseln i Marias knä där Jesus skulle sitta, hon skulle kunna ha haft något annat i sitt knä.  

En annan känd madonna i montern är Mosjömadonnan från Närke från 1100 talets mitt. Den har ett 

helt annat uttryck, långt framskjutet ansikte och smala axlar. Mojsömadonnan saknar händer och Jesus 

barnet saknas. Madonnan ser gammal ut, mungiporna pekar neråt. Klädseln på Mosjömadonnan har 

mörkbotten med röda inslag, men färgen ser avskavd ut, hon ser trött och gammal ut i sina tunna 

flätor. Kronan på huvudet är en flätad krona som ser tung ut och ögonen ser sorgsna ut. Rent stilistiskt 

följde Mariabilden i stora drag samma utvecklingslinjer som krucifixen, och det bevarade materialet 

antyder att en romansk grundtyp levde kvar en längre tid.
33

  

Textblad, Maria och kunskap. Mia Åkestam har som överskrift, vishetens tron. Hon börjar med att 

berätta att jungfru Maria hade många roller under medeltiden och en av dem var att representera ett 

upphöjt vishetsideal. Typiskt för 1100-talets slut var den romanska stilen, där både Maria och barnet 

riktar sin storögda blick med allvar utåt mot betraktaren. Jesus framställdes som en liten kejsare med 

en bok i sin hand, symbol för kunskap. Eva Brunne har som överskrift, redskap genom tiderna. Eva 

Brunne beskriver Maria som både en förebild för kvinnor och som ett redskap för kyrkans män genom 

tiderna för att hålla kvinnor på plats. Hon menar att kyrkans män gjort Maria till en passiv mottagare 

utan egen vilja och på så sätt format en kvinnobild som många pressats in i. Eva Brunne avslutar 

texten med att påpeka att den bilden är långt ifrån den berättelse om Maria som finns i bibeltexter.
34

 

3.11 Senmedeltida gotiska Madonnor 

På den högra sidan är sju stående Madonnaskulpturer uppsatta i olika höjder på väggen, skulpturerna 

är ungefär 1-1,5 meter höga.
35

 Madonnorna ser ut att sväva och är belysta underifrån. Madonnan från 

Näs kyrka saknar ansikte och vissa av skulpturerna saknar händer. Men denna grupp av madonnor har 

en intimitet till Jesusbarnet som inte visat sig tidigare på utställningen. Madonnornas kroppsposition är 

svängd och ger ett mjukar och mänskligare uttryck. Klädernas drapering förstärker den svängda 

kroppspositionen. Maria och Jesusbarnet är mer sammanhållna och Jesusbarnet ser inte längre ut att 

                                                             
33 Karlsson Lennart, Signums svenska konsthistoria, Den romanska konsten, Bokförlaget Signum 1995, s. 253 
34 Historiska museet, Textblad på utställningen: Maria-Drömmen om kvinnan, Romanska hallen, 
http://historiska.se 
 
35 Se bilaga 5 Innehållsförteckning av senmedeltida gotiska madonnor. 
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vara ditsatt efteråt. Många kyrkor försågs under 1400 talet med ”sköna madonnor”. Det nakna 

Jesusbarnet har ett barns proportioner och ett runt spädbarnsansikte i enlighet med tidens konstnärliga 

ideal av realism i skönform.
36

 Alla madonnor är krönta och ser svala och vackra ut som prinsessor 

hämtade ur riddarsagor. 

 

 

Bild 9.  Närbild av madonna från Tyresö kyrka, Södermanland, år 1475-1500 

Textblad, Maria – Madonna: Mia Åkestam har som överskrift, skönhetsideal. Hon berättar här att den 

krönta madonnan var himlens drottning. Den stående madonnan var typisk för skönhetsidealet under 

1300-talet. Idealet var elegant, vacker och höviskt stil, som skulle gestalta ridderliga ideal, taktfullhet 

och behärskade känslouttryck. Eva Brunne har som överskrift, madonna och hora. Eva Brunne 

beskriver den bild som männen behövt av kvinnan, som foglig och att madonnorna måste finnas för 

familjen och barnen och att horor måste finnas för männens nöje. Hon skriver även att konsten har 

gjort bilder av henne med nedslagen blick, ett mottagligt redskap för Guds handlade.
37

 

3.12 Mariamotiv i den nedre delen av den romanska hallen. 

Ursula, tidigare tolkad som skyddsmantelmadonna, Ås kyrka, Jämtland år 1500-1525.  

Skyddsmantelmadonnan är ungefär en halvmeter hög och står på en sockel som gör att jag ser upp på 

henne. Maria står med en fot framför den andra och har ett framskjutet bröst och står stadigt, 

skulpturen är i trä. Maria har en lång mantel på sig, under den tunga manteln gömmer sig sex barn på 

var sida. Barnen är små, har lockigt hår, små läppar och pigga små ögon. De översta barnen ser man 

bara huvudet på, men det nedersta barnen är synliga från framsidan och håller ihop händerna i en 

bönegest på var sida av Maria. Hon skyddar här barnen med sin mantel och ser bestämd ut, hon ser ut 

att vara i medelålder. Hennes klänning veckar sig mitt på och hon har ett markerat bälte runt livet. 

Maria har utsläppt vågigt hår, hakan lite lätt uppåt och hon ser robust ut. Trämaterialet har en 

mörkbrun färg och det syns inga tecken på att den varit bemålad . 

                                                             
36 Lindgren Mereth, Svensk konsthistoria, Bokförlaget Signum 1999, S.96 
37 Historiska museet, Textblad på utställningen: Maria-Drömmen om kvinnan, Romanska hallen, 
http://historiska.se 
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Bild 10. Ursula, tidigare kallad skyddsmantelmadonnan 

 Det var främst cistercienserna som omhuldade skyddsmantelmadonnan. Från gamla testamentet är 

”Guds pilar” kända, som när den hårt prövade Job säger: ”Den allsmäktiges pilar hava träffa mig ”(job 

6:4). Till antalet tre brukar representera pesten, hungersnöden och kriget. Det finns bilder som tydligt 

visar Marias skydd rentav tänkts gälla Guds straffande pilar. Tydligare än så kan knappast bilden bli 

av en extrem senmedeltid himmelsk arbetsfördelning, med en dömande Gud och en nåderik Maria.
38

 

Från 400 – talet blev Maria ett viktigt motiv i den kyrkliga konsten och under senmedeltiden uppstod 

en stark kult kring hennes person. Istället för att rikta sina böner till Gud kunde man vända sig till 

Maria, som är avbildad i många kyrkor. Hon uppfattades stå människor närmare och var mer lämpad 

att förstå deras önskningar.
39

Enligt dominikanerna kan pilarna symbolisera krig, hungersnöd och pest, 

varmed Gud straffar de tre lasterna girighet, högmod och okyskhet. Maria skyddar dem som tar sin 

tillflykt under hennes mantel för dessa Guds pilar, varför mantelbilden under 1300- och 1400-talet 

blev en pestbild. De som gömmer sig under manteln är ”adopterade” av Maria. Mantelmadonnan, de 

sjukas helbrädagörerska, syndarens tillflykt, de bedrövades tröstarinna och de kristnas hjälparinna.
40

 

Textblad, Maria barmhärtighetens moder: Mia Åkestam överskrift är, den förmedlande. Maria 

beskrivs som beskyddaren och hur hon sveper hela mänskligheten under sin mantel. Maria i 

rosenkrans var ett segertecken. Med månen under hennes fötter och klädd i solen uppenbarade hon sig 

                                                             
38 Birnbaum Britta, Mariamotiv i konst, kyrka och folktro, Proprius förlag Stockholm 2003, S. 89 
39 Höglund Eva, Nederländsk prakt i mälardalens kyrkor, Carlsson bokförlag, 1998, S.26 
40

 Dahlby Frithiof, De heliga tecknens hemligheter, Symboler och attribut, Första upplaga Verbum förlag 1963, 
detta är åttonde upplagan Verbumförlag 1999, S. 70 
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omsluten av en rosenkrans som den apokalyptiska kvinnan. Eva Brunne har som överskrift, den 

tröstande. Eva Brunne berättar om Maria som den barmhärtiga modern, himmelrikets port och 

mödrarnas moder. Maria beskrivs som en syster och vän som kvinnan skall kunna vända sig till när det 

är som värst. 
41

 

   

Bild 11. Rosenkransmadonna,  Bild 12. Apokalyptiska madonnan 

Rosenkransmadonnan, Danviken hospital från Södermanland år 1500 – 1525.  

Apokalyptiska Madonna, Sånga kyrka från Ångermanland, år 1500-1525   

   

Bild 13. Pieta   Bild 14. Sörjande Madonna 

Pietà, Hedesunda kyrka, Gästrikland år 1500 .  

Sörjande Maria, Trehörna kyrka, Östergötland, år 1375-1400 . 

                                                             
41 Historiska museet, Textblad på utställningen: Maria-Drömmen om kvinnan, Romanska hallen, 
http://historiska.se 
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Mariaskåp Norra Fågelås kyrka, Västergötland 1400-talet. 

 

   

Bild 15. Maria Svimmar, Golgata  Bild. 16 Jesus på korset, Golgata 

Golgata scen, Okänt ursprung, år 1475-1500 Mariaskåp 

Textblad, Marias lidande. Mia Åkestams överskrift är, smärta. Hon skriver att bilderna av Marias 

lidande var avsedda att väcka starka känslor och de uppmanar betraktaren att lida med henne, att vara 

med-lidande. De finns två typer av motiv som illustrera Maria bredvid den korsfäste Kristus på 

Golgata berget som var vanligt under 1400-talets slut. Den ena bilden visar en stor dramatik, Maria 

svimmar och tas emot av Johannes armar. Den andra bilden visar en lidande Maria med sin döde son i 

sitt knä, som kallas Marias klagan eller pieta och var vanlig under 1300-talets. Eva Brunne präst i 

Svenska kyrkan har som överskrift, passion. Hon beskriver hur Maria kunde ha tänkt, hon kunde ha 

räddat sin son, hon kunde ha hindrat honom från att ta sitt uppdrag. Passionshistorien kallar vi 

berättelsen om Jesu sista dagar.
42

 

Fotografier 

Längst ner på höger vägg hänger femton fotografier av den amerikanska konstnären Ann Hamilton 

(född 1956), konstverket Aloud visades första gången år 2004. Fotografierna är närbilder av munnar på 

Mariaskulpturer ur olika perspektiv, fotografierna är sensuella och liknar reklamens mode bilder av 

läppar. Det tar ett tag innan jag inser att det är Mariaskulpturer som använts som modeller: vid första 

anblicken känns de väldigt levande, men vid närmare anblick liknar det mer skyltdockor. Men 

fotografierna är förföriska och sensuella i sitt uttryck. 

                                                             
42 Historiska museet, Textblad på utställningen: Maria-Drömmen om kvinnan, Romanska hallen, 
http://historiska.se 
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Längst ner på väggen i den romanska hallen lyser vernissagekortet och det droppar vatten från den nu 

helt vita liljan. Många blommor är förknippade med Marias symbolspråk i konsten framför allt rosen, 

aklejan och liljan. Den vita ”madonnaliljan” förknippas med bebådelseframställningen: vitheten står 

för renhet och oskuld. Konstnärer framställer ofta stängeln med tre blomkalkar, som representerar 

före, under och efter Jesu födelse.
43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Birnbaum Britta, Mariamotiv i konsten, kyrkan och folktron, Proprius förlag 2003, s. 95 
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4. Sammanfattande analys av utställningen i den romanska hallen. 

Utställningen i den romanska hallen ger en bild av den katolska kyrkans ideal av kvinnan under 

medeltiden. Skulpturerna av Maria är i början av 1100 talet stela i sina positioner, sittande i en stol 

stirrande rakt fram med nästan likgiltighet i blicken. Den romanska Mari har ingen kontakt med sitt 

barn, men utvecklas under gotiken till att se mer mänsklig ut i sitt uttryck och blir stående. Den 

sengotiska madonnan under 1400-1500 talet har en närmare kontakt med sitt barn och hon ser mer 

levande ut. Men samtidigt som uttrycket blir förmänskligat blir innehållet mer upphöjt till gudomlighet 

och hon blir en himladrottning efter sin död. Vad är det för kvinnobild som utställningen visar? En vit 

kvinna som är foglig, självuppoffrande, icke sexuell, moderlig, omhändertagande, lidande, behärskad, 

sval, uppgiven och gudomlig samtidigt. Hon liknar sagornas goda prinsessor som oftast avbildas med 

blont hår. Madonnan är till för andra och inte sig själv, hon skall hjälpa de behövande och foga sig till 

sin uppgift att vara mor till Jesus. Maria lider, men kan inte påverka sin situation. Hon har ett 

distanserat uttryck som visar att hon står över oss människor på jorden och samtidigt skall hon bära 

våra bördor. Maria har aldrig syndat som Eva, vi skall försöka leva upp till hennes ideal, men det är 

självklart en omöjlighet då vi är sexuella varelser, vilket betyder att vi alltid är syndiga bara genom att 

vara människor. Känslouttrycket är oftast återhållsamt, men de känslor som är tillåtna är smärta och 

sorg, att visa aggression eller innerlig glädje är inga känslor som förmedlas av Maria. Är då detta ett 

genusperspektiv? Nej, detta är ett kvinnoperspektiv och det är en kvinnobild av en vit katolsk 

medeltida kvinna utan sexualitet och möjlighet att styra sitt egna liv. Vad är det då för skillnad mellan 

genusperspektivet och kvinnoperspektivet? I utredningen från kulturdepartementet, Genus på museer 

från 2004, beskrivs detta på följande sätt: Genusperspektiv handlar om att vara medveten om sociala 

konstruktioner av manligt och kvinnligt och se dem som föränderliga och möjliga att påverka. 

Utredningen menar att genusperspektivet måste integreras i verksamheten och att anordna enstaka 

utställningar där kvinnor framhålls är inte att uppfylla dessa mål.
44

 Sammanblandningen av 

genusperspektiv och kvinnoperspektiv har resulterat i att genus uppfattas som en kvinnofråga.
45

 

Utredningen talar även om att det inte längre handlar om att lägga till kvinnor till den manliga 

historien utan att integrera och om att problematisera. Den kvinnobild som visas i den romanska hallen 

är inte den enda bilden som finns av den medeltida kvinnan, det är en bild av den vita kvinnan i den 

katolska kyrkan under medeltiden. Vi har till exempel den svarta madonnan som fanns i den katolska 

kyrkan i Europa under medeltiden. De mest omtalade svarta madonnorna är Guadalupemadonnan i 

Mexico och Czestochowamadonnan i Polen från båda från 1100 talet. Men man har även funnit svarta 

madonnor i Spanien, Frankrike, Italien.
46

  Det kvinnoperspektiv som visas i utställningen är den vita 

                                                             
44 Kulturdepartementet, Genus på museer, Departementsserier (Ds), Utgiven 2004. Finns även som pdf på 
Regeringskansliets hemsida. http:www.regeringen.se/sb/d/108/a/721, s.34 
45 Kulturdepartementet, Genus på museer, Departementsserier (Ds), Utgiven 2004. Finns även som pdf på 
Regeringskansliets hemsida. http:www.regeringen.se/sb/d/108/a/721, s. 31 
46 Cavalli – Björkman Görel, Den svarta madonnan, Bokförlaget Cordia, 1996, s.20 
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kvinnan i den katolska kyrkan, en bild konstruerad av kyrkans män. Som utredningen säger: Om det i 

verksamheten bara förmedlas en oproblematiserad bild av hur det var förr, hur könsrollerna var 

bestämda och ofta statiska, kan denna bild bli normerande.
47

Symboliskt bidrar den starka scenografin 

till att alla strålkastare lyser på det snäva kvinnoperspektiv som utställningen visar. 

De textblad som hör ihop med närliggande Mariamotiv, ger en god konsthistorisk förklaring till varför 

Maria har det uttrycket som hon har som till exempel den lidande, den beskyddande, den tröstande, 

förmedlande och skönhetsidealet. Madonna och hora förklaras av prästen Eva Brunne, men den texten 

avslutas med att det finns annat i berättelsen som gjort henne till en förebild för många kvinnor. Det 

blir ingen problematisering, det blir ett konstaterande.  
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 Kulturdepartementet, Genus på museer, Departementsserier (Ds), Utgiven 2004. Finns även som pdf på 
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5. Romanska galleriet 

När jag stiger in i romanska galleriet möts jag av medeltida kyrkomusik i högtalarna, det är Historiska 

museets egna Mariakör som sjunger och enligt Museets pedagog har man sparat pengar på att använda 

sig av sin egen kör. 
48

Rummet känns avskalat och har inga medeltida skulpturer, på väggarna runt om i 

rummet hänger texter av Maria Sveland som beskriver sitt förhållande till Jungfru Maria utifrån en 

ateists och kvinnas perspektiv. Texterna beskriver: Martyren Jesusmamman, Mamma Maggan, Det 

heliga Moderskapet och den frånvarande pappan, Horan och madonnan och Frivillighet. Maria 

Sveland säger till exempel i texten om ”Frivillighet” att bebådelsen är världshistoriens första 

nedtecknade berättelse om en våldtäkt? Med allt vi vet idag om sexuellt våld är det svårt att tolka 

bebådelsen och befruktningen som något annat. Maria Sveland skriver även i texten ”Horan och 

madonnan”, att vi fått lära oss att det finns två slags kvinnor, hon med sexualitet och hon utan. För 

män finns givetvis ingen motsvarighet. De är precis så fria och kåta som de vill vara. Vi vet numera att 

kvinnor har precis lika mycket sexuell längtan som män. Texternas placering i samtidsrummet känns 

förvirrande, svårt att relatera dessa texter till någon specifik bild av Maria eftersom hon inte finns 

representerad i detta rum. 

5.1 Vad betyder Maria för dig?  

På väggen rakt in kan jag se och med hörlurar lyssna på nio olika kvinnor som besvara frågan ”vad 

betyder Maria för dig?”. Kvinnorna har olika bakgrunder, de är ateister, katoliker, protestanter och 

muslimer. De nio kvinnorna delar med sig av sina personliga relationer och åsikter om jungfru 

Maria.
49

Alla dessa olika reflektioner och åsikter är inga nyheter, de säger det jag förväntar mig att få 

hör, det är två olika läger som beskrivs, ateisten och den religiösa kvinnan. Ateisten talar om Marias 

påverkan på kvinnoidealet och de religiösa talar om Maria som stöd och förebild i deras liv.  Frågan 

som ställs ” vad betyder Maria för dig?” tar förgivet att den intervjuade har ett förhållande till Maria, 

de har alltså intervjuat personer som har ett förhållande till Maria och vill veta hur den ser ut. Har den 

större mängden människor en relation till Maria? Hur hade svaren sett ut om även barn och män fått 

svara på frågan?  En intressant iakttagelse som Tove Leffler gjort är jämförelsen mellan bilden av 

dagens modebloggare och avbildningen av Jungfru Maria: ”de sitter båda med knäna ihop, händerna i 

knäet och tittar snett neråt”. Alla har en uppfattning om Maria men ingen förvånar eller avviker från 

normen, det är behagligt och bekräftar det jag redan visste.  

Bildspel, Malin Bondeson, Bildbyrån Silver 

Snett in till höger mot väggen i galleriet står två röda madrasser. Madrasserna är tänkt att sitta på för 

att ta del av bildspelet med dokumentärliknande bilder av kvinnor från hela världen, som är 
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 Se bilaga 8, Skiss av utställningen i romanska galleriet 
49 Se bilaga 6. Medverkande kvinnor: Vad betyder Maria för dig? Romanska galleriet.  
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fotograferade av kvinnor. Det är två bilder bredvid varandra ca 5 meter breda och ca 3,5 meter höga 

och bilderna byts ut efter varandra med några sekunders mellanrum. Bildspelet visar kvinnor från hela 

världen i olika situationer, arbetssituationer, födslar, döden, festligheter, svält, sjukdomar, kärlek. De 

kvinnor som visas har olika nationaliteter, religioner och åldrar. Körmusiken i galleriet blandas med 

Eva Dahlgrens musik från det andra rummet, denna blandning av musik tillsammans med bildspelet 

ger mig en association till slutscener i filmer, där återblickar på livet visas upp, ”det här var hennes 

liv”. I amerikanska filmslut kan det förkomma en tillbakablick över händelserna i filmen och 

huvudrollsinnehavarens liv som går i kronologisk ordning mot slutet. Filmslut med filmmusik i 

bakgrunden, känns sorglig, som om någon dött, vad hade hänt om de spelat en helt annan musik 

tillsammans med bilderna? Det är en känslofylld och allvarlig stämning som får mig att känna att 

bilderna av kvinnorna visar något som är, inte kvinnor som försöker vara något annat. Bildbyrån silver 

säljer reportage och styckebilder och även bildserier.
50

  

På golvet innanför ingången står en stor träback innehållande tidskriften Existera, med titeln: Ideal 

Kvinnan. Magasinet Existera är en tidskrift som tar upp existentiella frågor som tro, livsfrågor och 

religion.
51

 

5.2 Samtalsrummet  

Det finns på vänster sida från ingången ett mindre rum, rummet har bänkar och facklitteratur i ämnen 

som genus, konst och religion. På väggarna hänger färgfotografier med närbilder av Mariaskulpturer, 

närbilderna visar händer av Maria bilderna känns närgångna. Rummet bjuder in till eftertanke och 

samtal kring utställningen. Följande litteratur finns tillgänglig i rummet: Tidskriften Genus 2006-2, 

Tiina Rosenberg ”Sexualitet och politik hör ihop”, Invandrare fostras i ”vit kvinnlighet”, Nina 

Weibull om Lena Cronqvist, Tidskriften Bang, Magasinet Existera, Femkul, Kvinnovetenskaplig 

tidskrift, Mariamotiv, Bibeln, Koranen och Moder Teresa.   
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6. Analys av romanska galleriet och samtalsrummet. 

Det romanska galleriet och samtalsrummet visar bilden av en samtida kvinna. Här har man sparat på 

scenografin och bildspelet är huvudattraktionen. Musiken från romanska hallen blandas med den 

medeltida Mariakören i detta rum, så den medeltida religiösa känslan följer med från den romanska 

hallen. Det är ändå en tydlig gräns mellan dessa två rum, här är det en samtida kvinnobild som visas 

upp, bilder av kvinnor, fotograferade av kvinnor och kvinnor som tycker till. De dokumentär lika 

bilderna i bildspelet ger en levande bild av den samtida kvinnan, det är kvinnor som tar plats.  Till 

skillnad från den fogliga och ödmjukt återhållsamma Mariabilden från romanska hallen kan vi här se 

en verklig kvinna som går att relatera till. Det är en annan samtidsbild av kvinnan, men även här 

saknas problematiseringen av genusperspektivet, det är ett kvinnoperspektiv. Hur hade man kunnat 

använda sig av ett genusperspektiv och hur hade det kunna problematiserats? Hur gör man för att bryta 

normer som är befästa?  Ett sätt att bryta normen är att byta ut det självklara i normen och placera in 

det oväntade. Griselda Pollock beskriver att ett användbart grepp är att just omkasta rollerna mellan 

kvinnligt och manligt. Pollock beskriver även att genom att det ursprungliga ”hon” byts ut till ”han” 

blir innebörden mindre automatisk, det avnaturaliseras och det uppstår ett rum mellan 

betydelsebäraren och betydelseinnehållet.
52

 Ett annat exempel på hur konsten har problematiserat 

genusperspektivet och ifrågasatt normer är till exempel fotografen Elisabeth Ohlsson Wallins 

fotoutställning Ecco homo. Hon har tagit samtida fotografier av religiösa motiv som till exempel 

nattvarden där Jesus istället för att vara omgiven av sina lärjungar är omgiven av homosexuella och 

transvestiter i utmanande kläder
53

. 

 

Bild 17. Nattvarden, Utställningen Ecco Homo av Elisabeth Ohlsson Wallin 

 

Min uppfattning är att Romanska galleriet och samtalsrummet har fått stå för det tänkta 

genusperspektivet, litteraturen i samtalsrummet vittnar om vilka ämnen som skall finnas på 

                                                             
52 Pollock Griselda, Feministiska konstteorier, Skriftserien Kairos nr. 6, Frånvarande kvinnor: nytt perspektiv på 
kvinnobilder, s. 87-88 
53 Hemsida, Ohlsson Wallin Elisabeth, Utställningen Ecco homo 1998, http.//www.ohlsson.se/portfolio.htm 
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utställningen. Det är ämnen som samtidskonst, religion, genus, Mariamotiv och mångfald.
54

 

Kulturdepartementets utredning beskriver detta problem i ett annat fall: En museianställd vid ett 

regionalt museum berättar hur hon upprördes av frånvaron av genusperspektiv i samband med en 

planering av en utställning. Då sa utställningsproducenten: Men kan inte du göra en utställning med 

genusperspektivet i det lilla rummet? OK, det kunde jag göra. Men det kändes som jag fick vara ett 

alibi, vi jobbar utan budget med ideella krafter.
55

Det romanska galleriet ger en bild av en samtida 

kvinna, men även här uteblir problematiseringen av genusperspektivet. Det kvinnoperspektiv som 

visas här är samtida och visar i bildspelet en människa i olika situationer, men det är svårt att koppla 

ihop detta med Mariabilden eftersom hon inte finns representerad i detta rum. Maria Svelands texter 

relaterar till den frånvarande Mariabilden och blir på så sätt hängande i luften. Detta samtida rummet 

skall ge ännu en dimension av Mariabilden och bilden av kvinnan, men jag har svårt att koppla ihop 

den med Mariabilden. Kvinnohistorikern Yvonne Hirdman har kallat detta för ”och:ets historia” och 

exemplefierar med tänkbara berättelser om ”kvinnor och industrialismen” eller ”Kvinnor och 

arbetsrörelsen”. Kvinnor adderades till den befintliga berättelsen men integrerades inte och jämställdes 

heller inte med männen i betydelse. På museer kan detta fenomen ta sig uttryck i tillfälliga 

utställningar om kvinnor.
56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

54 Följande litteratur finns tillgänglig i samtalsrummet: Tidskriften Genus 2006-2, Tiina Rosenberg ”Sexualitet 

och politik hör ihop”, Invandrare fostras i ”vit kvinnlighet”, Nina Weibull om Lena Cronqvist, Tidskriften Bang, 

Magasinet Existera, Femkul, Kvinnovetenskaplig tidskrift, Mariamotiv, Bibeln, Koranen och Moder Teresa.   

 
55 Kulturdepartementet, Genus på museer Departementsserier (Ds),  Utgiven 2004. Finns även som pdf på 
Regeringskansliets hemsida. http:www.regeringen.se/sb/d/108/a/721, s. 59 
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 Kulturdepartementet, Genus på museer, Departementsserier (Ds), Utgiven 2004. Finns även som pdf på 
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7. Svarta Madonnan 

Jag vill berätta om den svarta madonnan för att hon förknippas med den äldre hedniska gudinnekulten 

som fanns innan kristendomen.  Övergången mellan den hedniska kulten och kristendomen 

överlappade varandra. De mest omtalade svarta madonnorna är Guadalupemadonnan i Mexico och 

Czestochowamadonnan i Polen från 1100 talet. Men man har även funnit svarta madonnor i Spanien, 

Frankrike, Italien. De gamla gudarna skulle ersättas med nya.
57

Britta Birnbaum skriver att kyrkan i 

mycket gick folket till mötes. Heliga orter förblev heliga. Med sin mångtydiga gestalt tog Maria över 

de viktigaste gudinneuppdragen. Tempel där Isis, Afrodite, Demeter och andra gudinnor vördats blev 

Mariakyrkor. Venus stjärna blev liksom hennes ros och duva Mariasymboler.
58

 Sedan år 1656 är 

madonnan i Czestochowa symbol för nationell överlevnad och religiös frihet och har dyrkats som en 

drottning i Polen. Det sägs att många bilder av modergudinnor gömdes undan av bönder i frankrike, 

för att inte bli upptäckta av de kristna missionärerna. När merovingerna i frankrike omvändes till 

kristendom tillvaratogs deras kultbilder och fick nya namn. Många av de franska svarta madonnorna 

finns längs pilgrimsvägen till Santiago de Compostela, gemensamt för dem är att de anses 

åstadkomma mirakel. Det intressanta är att de historiska modergudinnorna hade en helt annan ställning 

än nya testamentets kvinnor. Görel Cavalli – Björman menar att Maria Magdalena är den enda 

självständiga kvinnan i bibeln, men att hon har uteslutits. Hon menar att Maria Magdalena och den 

svarta madonnan är undertryckt av kyrkan. Den vita Maria är kyrkans bild – abstrakt, himmelskt i sin 

uppenbarelse, andlig och poetisk till sin karaktär. Den svarta Maria är en folklig gestalt som talar 

direkt till vår primitiva varelse. Hon är ett ”momento mori” – minns du är dödlig”. Den svarta 

madonnan är också visdomens gudinna. Hennes färg är ett arv från den antika traditionen där visdom 

var svart.
59

Ett av de områden där den svarta madonna kult fortfarande är rikligt förekommande är 

Provence i  södra Frankrike. När jag för många år sedan efter en resa i dess trakter började fundera 

över hennes betydelse intervjuade jag bland annat den nu framlidne medeltidsforskaren Aron 

Andersson bland annat om innebörden av madonnans färg som tycks ha en mycket speciell mening i 

kulten. Han svarade mig i likhet med många rättrogna katoliker att färgen inte hade den minsta 

betydelse. Det var ren tillfällighet, sade han, att några madonnor blivit svarta – antingen hade de 

skurits i ett mörkt träslag eller också hade altarljusen färgat dem svarta.
60

 De madonnor jag hade sett 

var svarta både i ansiktet och på händer liksom Jesusbarnet. Om det blivit utsatta för altarrök varför 

hade då ej deras klädsel skadats?
61

 De flesta madonnor ingår i en levande kult och man måste därför 

träffa avtal med den lokala prästen om en lämplig tidpunkt. Han måste i sin tur begära tillstånd på 

högre ort. När man sedan anger orsaken till sitt intresse är det inte säkert att tillstånd beviljas. Den 
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58 Birnbaum Britta, Mariamotiv i konst, kyrka och folktro, Proprius förlag Stockholm 2003, s.11 
59 Cavalli – Björkman Görel, Den svarta madonnan, Bokförlaget Cordia, 1996, s. 148 
60

 Cavalli – Björkman Görel, Den svarta madonnan, bokförlaget Cordia 1996, s. 15 
61 Cavalli – Björkman Görel, Den svarta madonnan, bokförlaget Cordia 1996, s. 16  
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svarta madonnan är helt enkelt så generade för den katolska kyrkan att man föredrar att ej låtsas om att 

hon är svart.
62

 Görel Cavalli – Björman berättar om en annan katolsk Mariabild som inte finns 

representerad på utställningen, den svarta madonnan. Tillhör det inte museets uppdrag och 

verksamhetsbeskrivning att ha ett jämställdhetsperspektiv och ett mångfaldsperspektiv?
63

 Borde inte 

museet då åtminstone informera om att det finns andra perspektiv?   
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8. Apokryfiska skrifterna 

Ordet apokryfer kommer från grekiskan och betyder bokstavligen ”undan gömd”.
64

 De apokryfiska 

skrifterna innefattar bland annat berättelsen om Marias barndom och hennes föräldrar. Det tros ha 

funnits ett behov hos de nyomvända kristna att få en mer omfattande berättelse om Maria som Jungfru 

och Jesus liv. Maria uppfattades här som den nya Eva och tillsammans med Kristus den andra Adam, 

en andra skapelse. Det var ett problem att Maria bara var en kanal för att Gudabarnet skulle födas. 

Biskopen i Verona introducerade under trehundratalet föreställningen på Maria som en kyrka, hon var 

Guds hus på jorden.
65

Under reformationen menade Martin Luther att de apokryfiska skrifterna var 

nyttig och god läsning även om det inte räknades som likvärdig med de Heliga Skrifterna. Jean Calvin 

var under reformationen mer negativ till skrifterna och menade att inga trosståndpunkter fick bygga på 

dessa skrifter. Den romersk – katolska kyrkan slog fast under reformationen att de apokryfiska 

skrifterna var fullvärdiga bibelböcker. Det var under reformationen som teologerna sökte sig till gamla 

testamentets hebreiska grundtext och kom att ifrågasätta de apokryfiska skrifternas tillägg i den kristna 

bibeln. De gamla bilderna dög inte längre och de apokryfiska bilderna och föreställningsvärld dömdes 

ut. Vid katolska kyrkans möte i Trident år 1545 – 1563 förkastades flera av de apokryfiska motiven. 
66

 

Apokryfernas motiv av Joakim och Annas möte, som berättade om Marias barndom försvann nu. De 

ansågs föra tankar till det jordiska och fysiska livet. Många av kyrkmålningar överkalkades först under 

upplysningen på 1700 talet, men de har kunna avlägsnas senare och mycket finns väl bevarat. 

Anledningen till att mycket finns bevarat i Sverige beror på att det inte skedde någon bildstormning 

under reformationen, vilket hände i många andra länder. Luther ansåg till skillnad till Calvin, att den 

religiösa konsten var ett komplement till det predikade ordet.
67
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9. Kulturdepartementets utredning, Genus på museer 2004. 

I detta kapitel kommer jag att beskriva genusperspektivet och hur det påverkar invanda roller och 

mönster och vilka konsekvenser det kan få för besökare och samhället i stort. Kulturdepartementet 

gjorde mellan 2002-2003 en omfattande utredningen Genus på museer som publicerades 2004. Det 

utredningen beskriver är att museerna är duktiga på att belysa kvinnohistoria men att man nu bör ta ett 

steg till och problematisera de könsmönster som framträder i belysningen av kvinnor och kvinnors 

historia. Man menar att det fortfarande finns brister i kunskap om genus. Kontakter mellan museerna 

och universiteten bör fördjupas.
68

   Det finns sex ansvarsmuseer som har samordnade uppgifter 

tillsammans med Moderna museet, Nationalmuseum, Natur historiska riksmuseet, Nordiska museet, 

Statens historiska museer och Statens museer för världskultur. De skall sträva efter att nå ut till 

medborgare i så hög utsträckning som möjligt. De anses viktigt att de är till nytta och användning för 

alla medborgare och de ska visa på och framhålla olika perspektiv som kön, klass, kulturell bakgrund 

och generation.
69

Det är viktigt att visa att genus handlar lika mycket om män och att mannen liksom 

kvinnan är en könsvarelse som tilldelats viss egenskaper och roller i historien och i olika kulturer.
70

 

Det är annars lätt att man betraktar mannen som norm och människa och att kvinnan är den avvikande 

som skall undersökas och framhållas. Utredningen menar att genusperspektivet måste integreras i 

verksamheten och att anordna enstaka utställningar där kvinnor framhålls är inte att uppfylla dessa 

mål.
71

 I utredningen framgår det att det är problematiskt att arbeta med genusperspektivet och att det är 

svårt att avgöra vad det är, intentionen är god men att man ändå i slutänden befäster könsroller mer än 

att problematisera. Det framgår även i utredningen att Historiska och Nordiska museerna har av 

regeringen tilldelats särskilda medel för att under tre år utveckla nya metoder för museipedagogiken. 

Under 2003 genomfördes vid de två museerna en fortbildning för museipedagoger i tre delar. De 

övergripande teman för alla kurstillfällen var Gamla material och nya berättelser.
72
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10. Historiska Museets verksamhetsbeskrivning 

Jag har valt ut att beskriva delar av regeringsbeslutet gällande verksamhetsmålet som Statens 

Historiska museum har och som är relevanta för min uppsats syfte och frågeställning. Enligt 

regeringsbeslut från kulturdepartementet från 2007-12-13 skall de övergripande verksamhetsmålen 

vara följande: Målet för Statens Historiska Museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska 

utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på 

samhällsutvecklingen. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Statens Historiska 

museers verksamhet. Ett barnperspektiv ska integreras i Statens historiska museers verksamhet, bland 

annat genom att barns och ungdomars möjligheter till inflytande och delaktighet ökar. Internationellt 

och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Statens historiska museers 

verksamhet. Ökad kunskap inom det område museet verkar, bland annat genom forskning och 

utveckling samt samverkan med universitet och högskola.
73
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11. Mottagande av media 

De tidskrifter jag valt ut för att undersöka utställningens mottagande av media är följande; Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Fria Tidningen och Nättidningen Svensk Historia. Det recensionerna av 

utställningen Maria – Drömmen om kvinnan har gemensamt är att de alla beskriver utställningen 

samtidigt som de omtalar de svenska kända kvinnor som medverkar i utställningen som Eva Dahlgren, 

Gunilla Röör, Kristina Lugn, Virpi Pahkinen. Helene Larsson som är utställningsproducent beskriver 

utställningen genom en intervju i en recension och ger även hennes personliga bild av jungfru Maria
74

. 

Fler reflekterar över ingångens utformning som de kopplar ihop med Niki Saint de Phalles ”Hon en 

katedral”, från år 1966 som byggdes upp på Moderna museet under 60 talet. Jessica Kempe som 

skriver för Dagens Nyheter ger en historisk beskrivning av Maria och gudinnekulten som fanns innan 

kristendomen. Hon ger en historisk beskrivning och skriver att Maria och hennes mamma Anna blev 

befriade från arvssynden på ett kyrkomöte år 1439. Maria gjordes obefläckad och befruktad av Gud 

själv. Jessica Kempe skriver att Historiska museet inte bryr sig om detta då de låter besökaren gå in i 

Marias mage.
75

Eva Bäcktedt som skriver för Svenska Dagbladet har som överskrift: Vacker Maria 

utan substans. Eva Bäckstedt ger en kort beskrivning av utställningen och efterlyser vilken roll Maria 

spelat i kristendomens historia och undrar varifrån Historiska har fått alla Madonnaskulpturer. Hon 

håller med om att Maria använts för att förtrycka kvinnan och att hon varit viktig som kvinnligt 

identifikationsobjekt och avslutar; men att allt detta visste hon redan och därför känns paketet tomt
76

. 

Maria Knutsen – Öy på Fria Tidningen har inte mycket positivt att säga om utställningen som hon 

anser vara gammaldags och mossig. Hon menar att Maria Sveland mer eller mindre får fungera som 

alibi för det moderna i utställningen och som är den enda som problematiserar genus och det religiösa 

i utställningen.
77

Sammanfattande så marknadsförs utställningen genom recensionerna och genom de 

kända artister som medverkar. Men en del av recensionerna har synpunkter på framställningen av 

kvinnobilden och saknar den historiska beskrivningen av Maria. Lagom ris och ros i recensionerna gör 

att en nyfikenhet uppstår för utställningen. 
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12. Sammanfattning 

Syftet med min uppsats har varit att undersöka om utställningen har ett genusperspektiv och vilken 

kvinnobild som förmedlas. Den kvinnobild som förmedlas genom utställningen och Mariamotiven är 

den medeltida katolska vita kvinnan, kyrkans bild av kvinnan. Genom att berätta om den svarta 

madonnan visar jag att även om temat är snävt så är inte detta hela bilden av hur den medeltida 

katolska kvinnan kunde se ut.
78

 Genom att ta upp Historiska museets verksamhetsbeskrivning visar jag 

att det ingår i deras verksamhetsmål att välja perspektiv som mångfald och jämställdhet.
79

 I 

utställningsanalysen beskriver jag hur utformningen av utställningen kan bidra till ett starkt uttryck, 

men att scenografin och musiken bidrar till att befästa den kvinnobild som Mariabilden förmedlar 

istället för att problematisera. Utställningens utformning har en känsla av att vara på väg i en ny 

riktning, men scenografin, musiken och textbladen får mig att återvända till den ursprungliga 

Mariabilden. Det jag kommit fram till är att det inte är ett genusperspektiv utan det är ett 

kvinnoperspektiv, men att kvinnoperspektivet är begränsat. Utredningen från kulturdepartementet 

Genus på museer från 2004 beskriver att många museer har svårigheter med att definiera just 

genusperspektivet och att många går i fällan och istället använder sig av ett kvinnoperspektiv.
80

 Det 

som utredningen föreslår är utbildning i ämnet genus och kontakter med Universitet och högskolor 

som har god forskning i ämnet. Utställningen har ett starkt uttryck och innehåll men jag saknar det 

utlovade genusperspektivet. 
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Bild 15.Detalj från Golgata scen, okänt ursprung, år 1475-1500, Fotograf: Christer Åhlin, 

http://www.historiska.se 
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Bilaga 1. Bilder i filmen Marias liv 

1. Madonna från Viklau kyrka, Gotland år 1170  

2. Närbild av träskulptur föreställande en ung krönt Maria med flätor, okänt ursprung år 1200-

1225  

3. Duvan ”den heliga anden” från predikstol, år 1700, okänt ursprung 

4. Ung krönt Maria med flätor, okänt ursprung år 1200-1225 

5. Ängel Gabriel hos Maria, i närbild, luckor från Mariaskåp, Norra Fågelås, Västergötland, år 

1400  

6. Närbild av en romansk ung madonna, okänt ursprung, år 1200-1225 

7. Mötet mellan Maria och Elisabeth, detalj från helgonskåp Västra Eds kyrka, Småland, år 1425 

8. Detalj från helgonskåp som visar Maria och Jesusbarnets födelse. Altarskåp från Västra Ed 

kyrka, Småland, år 1425-1450  

9. Detalj från Mariaskåp, Jesus födelse i stallet, Norra Fågels Ås kyrka, Västergötland, år 1400 

10. Detalj från helgonskåp visar Jesus omskärelse. Scener ur Marias liv Danviken hospital, 

Södermanland år 1450 - 1475 

11. Närbild av en lite äldre Maria från Tyresö kyrka, Södermanland år 1475-1500 

12. Detalj från helgonskåp som visar två riddare med svärd som representerar barnamord, Norra 

Fågel Ås kyrka, Västergötland, år 1400 

13. Detalj från helgonskåp som visar Maria och Josefs flykt till Egypten, Norra Fågels Ås kyrka, 

Västergötland, år 1400 

14. Maria med en tolvårig Jesus i sitt knä, från Tyresö kyrka, Södermanland år 1475-1500 

15. Detalj från helgonskåp, träskulptur av Maria som ber, Trehörna kyrka, Östergötland år 1375 

16. Detalj från helgonskåp, Maria svimmar, Golgata scen, Okänt ursprung, år 1475-1500 

17. Detalj från helgonskåp, Jesus på korset, Okänt ursprung, år 1475-1500 

18. Maria med den döda Jesus i sitt knä efter korsfästelsen, Pietà, Hedesunda kyrka, Östergötland, 

år 1375-1400 

19. Närbild av Maria skulptur, från Tyresö kyrka, Södermanland år 1475-1500 

20. Detalj från helgonskåp Maria på sin dödsbädd omgiven av Jesus lärljungar, Scener ur Marias 

liv Danviken hospital, Södermanland år 1450-1475 

21. Apokalyptiska madonnan, Maria bärande på Jesusbarnet omgiven av solstrålar stående på ett 

månskär, Sånga kyrka, Ångermanland, år 1500-1525 

22. Rosenkransmadonnan, Maria upplyft till himla drottning, Danviken hospital, Södermanland år 

1500 – 1525 
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Bilaga 2. Gotiska madonnor i ringen 

 

1. Madonna, Edshultkyrka, Småland, år 1325-1350     

2. Madonna, Västra Ed Kyrka, Småland, år 1350  

3. Madonna, Rimbo Kyrka, Uppland år 1250  

4. Madonna, Lojsta Kyrka, Götland, år 1325-1350  

5. Madonna, Vagnhärad Kyrka, Södermanland, år 1300-1325  

6. Madonna, Linde Kyrkan, Gotland år 1325-1350  

7. Madonna Skänninge Kyrkan, Östergötland, år 1400-1425 

 

Bilaga 3. Ljusstavar i grupp 

1. Krön till två ljusstavar, Haga Kyrka, Uppland, år 1475-1500  

2. Två ljusstavar, Rimbo Kyrka, Uppland, år 1475-1500  

3. Två ljusstavar, okänt ursprung, år 1475-1500  

4. Två ljusstavar, Hogstads Kyrka, Östergötland, år 1475-1500 

5. Krön till ljusstav, Njutånger Kyrka, Hälsingland, år 1500-1525  

6. Två ljusstavar, Häverö Kyrka, Uppland, år 1475-1500  

7. Två ljusstavar, Östra Eneby Kyrka, Östergötland, år 1475-1500 

Bilaga 4. Madonnor och Virpi Pahkinens dans 

1. Madonna från Nävelsjö kyrka, Småland 1200 talet 

2. Madonna från Svarttorp kyrka, Småland 1200 - 1225 talet 

3. Madonna från Mo kyrka, Västergötland 1200 – 1225 talet 

4. Madonna  från Tresund kyrka, Södermanland 1200 – 1225 talet 

5. Madonna från Viklau kyrka, Gotland 1170 talet 

6. Madonna från Mosjö kyrka, Närke 1150 talet 

7. Madonna från Lojsta kyrka, Gotland 1100 talet 

8. Madonna okänt ursprung, 1200 – 1225 talet 

9. Madonna från Hammar kyrka, Närke 1200 talet 
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Bilaga 5. Senmedeltida gotiska madonnor 

1. Madonna, Uppsala Näs Kyrka, Uppland, år 1350  

2. Madonna, Okänt ursprung, år 1500  

3. Madonna, Okänt ursprung, år 1475-1425  

4. Madonna By kyrka, Dalarna, år 1475-1500  

5. Apokalyptiska madonnan, Tärna kyrka, Västmanland år 1500  

6. Madonna, Tyresö kyrka, Södermanland år 1475-1500  

7. Madonna, Ekeby kyrka, Uppland, år 1475-1500  

Bilaga 6.Nio kvinnor besvara frågan vad betyder Maria för dig? 

Adanech Abraha, kassör, grekiskortodox. ”Hon är som en kontaktman faktiskt! Man berättar vad man 

skall ha hjälp med” 

Maria Forsling, konststudent, protestant, ” Jag kan väl förstå att man blir irriterad på sin mamma” 

Anna Christina Sundgren, psykoterapeut, intresserad av kristen mystik, ”Man vill att ens mor skall se 

en” 

Maria Ahlsén, student, ateist, ” Inte bara den passiva kvinnan… utan stark och rakryggad” 

Ira Yahoub Daddysa, dominikansyster, katolik, ”Hon är helt och hållet disponibel till Guds nåd” 

Tore Lettler, Författare, ateist, ”Maria för mig, är det orimliga kravet på vad jag måste vara som 

kvinna” 

Helena Wangefedt Ström, kulturchef, katolik, ” Hon är en stor utmaning i vårt samhälle” 

Fatima Marrakchi, student, muslim, ”Jungfrun är en väldigt speciell person inom islam, inte bara för 

kvinnor utan för alla muslimer” 

Patricia Tudor Sandahl, fil.dr psykoterapeut och författare som sen i livet kom till tro, ”Vi måste inte 

förstå alltihop, men vi måste säga ja till livet” 
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Bilaga 7. Skiss av utställningen i romanska hallen   

 

Den vita liljan   Ingång: romanska galleriet 

Sörjande Maria   Golgata scenen 

      Fotografier 

 

 Mariaskåp   Pieta   

      Skydds-

      mantel 

 

Apokalyptiska Madonnan   Rosenkransmadonnan 

 

     

 

Större madonna     Senmedeltida

      madonnor 

 

  Monter med romanska madonnor 

      Maria Scener 

 

Grupp med gotiska madonnor   Ljusstavar 

   

      Bebådelse 

CTG-kurva   Duvan 

 

 Anna själv tredje Ingången Anna själv tredje 

Kristina Lugn     Marias livsberättelse 
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Bilaga 8. Skiss av utställningen i romanska galleriet och samtalsrummet 

 

Fotografier,    Böcker, tidskrifter 

    

 Sittplatser  

 

Ingång samtalsrum 

 

Ingång romanska galleriet     

      Video samtal 

 

Tidskriften Existera 

 

 

 

 

 

Bildspel    Sittplats madrasser 
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