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Inledning
Denna studie behandlar en välkänd typ av konst, mer ofta än sällan funnen i kyrkorum,
nämligen altarskåp. Strängnäs, Härad, Ytterselö och Aspö är alla orter som tillhör Strängnäs
Stift. Fyra orter med fyra kyrkor, inklusive en domkyrka, som har en gemensam nämnare, de
har alla minst ett altarskåp längst fram vid altaret. Altarskåp har genom tiderna haft olika
syften och funktioner, såsom förvaring av reliker och under senare tid att återberätta delar av
kristendomens viktigaste händelser.1 Många är bekanta med den kristna historien från Bibeln,
åtminstone övergripligt, detta beror ofta på en tradition och en historisk kanon. Liknande
tradition har besök i kyrkor, det är både en traditionell aktivitet men för troende är kyrkan
även en del av livet.
Det finns en frihet i betraktandet av ett konstverk i och med att en tolkning är subjektiv,
dock finns det ett mål att komma fram till en så objektiv tolkning som möjligt. Detta var
åtminstone ett syfte hos Panofskys tolkningsmetod som jag kommer tillämpa till denna studie.
Att ta till sig omgivningen har en viktig roll i tolkningen av ett konstverk, likväl dess
placering. Detta väckte ett intresse hos mig, att uppmärksamma och undersöka altarskåp i sig,
men också undersöka vilken effekt kontexten skapar. Om rummet kompletterar och framhäver
konstverket. eller förminskar det till exempel. Kontexten påverkar tolkningen då man med
störst sannolikhet hade en förutbestämd tanke med hur och var konstverket ursprungligen
skulle vara placerat. Det har sedan länge funnits ett stort intresse för kristendomen och dess
historia, men efter en introduktion till kyrklig konst blev det en självklarhet att gå djupare in i
ämnet. Även en stor fascination för underliggande betydelser och symbolik i konstverk har
väckts i denna undersökning. Religiös konst har haft ett stort register av symboler och en mer
eller mindre dold mening redan från konsthistoriens början och den fortsätter att förmedla
berättelser och kunskap än idag.

1

Lynn F. Jacobs, Early Netherlandish carved altarpieces, 1380-1550: medieval tastes and mass marketing,
Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1998 s.14
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Syfte & frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att genom en ikonologisk analys få fram en så detaljerad och
djupgående analys av bilderna och motiven i altarskåpen som möjligt. Att skapa en förståelse
för hur och varför altarskåp var tillverkade och beställda till kyrkor. Syftet är även att upplysa
vad altarskåpen föreställer, vad de har gemensamt och vad för upplevelse ett altarskåp
förmedlar till en betraktare. Detta genomförs via de frågeställningar listade nedan. Ett mål
med bildanalysen att upplysa om att de små detaljer som finns i altarskåpen har minst lika stor
betydelse som bildframställningen och hantverket i sin helhet.
Det empiriska materialet har varit hjälpmedel för att uppnå dessa mål med studien, att med
konkreta exempel uppmärksamma altarskåp som konstverk samt visa upp de budskap som
förmedlas i dem.
De syften och mål för studien förväntas bli besvarade genom dessa frågeställningar:
-

Vad föreställer respektive altarskåp?

-

Vilka likheter och skillnader finns det mellan altarskåpens framställningar och stilval?

-

Finns det kopplingar till något specifikt bibliskt evangelium i motiven och vilka är
dessa i så fall?

-

Hur påverkar placeringen av altarskåpen upplevelsen för en implicit betraktare?

Material & avgränsningar
Det empiriska materialet för uppsatsen är fyra stycken altarskåp från Strängnäs Stift;
högaltarskåpet i Strängnäs domkyrka, högaltarskåpet i Härads kyrka, altarskåpet i Ytterselö
kyrka och till sist altarskåpet i Aspö kyrka. Framförallt är alla dessa altarskåpens corpus,
mittpartiet i altarskåpet, centralt för uppsatsens bildanalys. Altarskåpens corpus skiljer sig åt i
antal scener; Strängnäs’ altarskåp har tre stora scener med två till tre ännu mindre scener i sitt
corpus och alla dessa har använts för uppsatsen. Härad har en stor scen med fyra mindre
nischer, Ytterselö har ett altarskåp med tre nischer och Aspös altarskåp består av en stor scen i
mitten med fyra nischer runt om. Sammanlagt är det 25 scener och nischer som har
analyserats genom uppsatsen.
Första avgränsningen jag gjorde var geografisk, jag valde att endast behandla fyra
altarskåp i Strängnäs stift som även med tiden blev altarskåp i Strängnäs kommun. Sedan
valde jag att även begränsa mig i själva altarskåpen då jag valde att gå igenom corpus,
mittpartiet, främst och de scener som fanns däri. De utvalda altarskåpen är även begränsade
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inom tid vid tillverkning, vilket är senmedeltid dvs. 1300–1500-tal. Jag valde även att
begränsa mig till att enbart gå igenom dess ikonografiska moment, alltså enbart bilderna i
altarskåpen istället för hela altarskåpen som föremål och därmed exkluderas dess
arkitektoniska delar och uppsatsen av skåpet som helhet som inte ingår i de enskilda
nischerna. Det som dock kommer finnas med i analysen är en stilanalys för att urskilja hur
bilderna har utformats och hur hantverket har sett ut i de olika stilarna.

Teori & metod
Teorin som har tillämpats till denna undersökning är influerad av konsthistorikern Erwin
Panofskys ikonologiska studie av konstverk där han går igenom en pre-ikonografisk
beskrivning, en ikonografisk analys och sedan en ikonologisk tolkning av konstverket.
Begreppet ikonografi kan definieras som ”studien av bilder” där Panofsky identifierar
motiven i bilden och sedan analyserar motiven i relation till varandra för att få en
helhetsförståelse till varför dessa motiv har blivit avbildade och vilken relation de har till
varandra.2 Det som är centralt i denna teori är att man går på djupet i bilden och tar fram dess
inre betydelse snarare än enbart dess objektiva form.3
Studies in Iconology – Humanistic themes in the art of the Renaissance, skriven av Erwin
Panofsky kommer också vara grundläggande för min analys av motiven då den ikonografiska
analysen skapad av Panofsky blir central i beskrivningen och tolkningen av altarskåpens
bilder. Panofsky lade stort fokus på den kulturhistoriska aspekten hos skapandet av konstverk
vilket kommer finnas med i min analys då religiösa motiv ofta uppkommit från litterära verk,
samma gäller för de bilder jag har valt till denna uppsats. Det han studerade var främst äldre
konst från renässansen och jag anser det passa minst lika bra på medeltida konst. Det som
kommer tas från Panofskys tidigare arbeten är just analysen av konstverk, oberoende av
tidsperiod eller val av motiv då en form av bildanalys krävs för att få fram en underliggande
betydelse och mening i en bild. Denna bok har därför varit till hjälp i processen av analysens
nivåer som också beskrivs i kapitlet Teori och metod där en genomgång av hur jag tillämpar
Panofskys teori finns.
Panofsky pratar om tre steg när det kommer till analys av en bild och dess olika betydelser.
Den första handlar om att du som betraktare identifierar de ”faktiska” momenten i bilden
såsom simpla former och färger för att senare kunna placera in motiven tillsammans med

2

Anne D’Alleva, Methods and theories of art history, 2. [updated] ed., Laurence King Publishing, London,
2012, s.19
3
Erwin Panofsky, Studies in iconology: humanistic themes in the art of the renaissance, Oxford University
press, New York, 1939, s.3
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tidigare erfarenheter du som betraktare har. Också i första steget identifieras färg, form och
motiv för att sedan fastställa vad de ger för uttryck gentemot betraktaren. Båda de här
betydelserna ingår i vad Panofsky kallar den pre-ikonografiska beskrivningen.4 Nästa nivå är
den ikonografiska analysen som tillsammans med den pre-ikonografiska beskrivningen står i
fokus för mina bildanalyser. Här sätts motiven i relation till varandra för att tillsammans bilda
en helhet, en bild.5 Därefter, som tredje steg, gäller det att tolka dessa bilder i förhållande till
omständigheter vars inflytande på konstnären kan framställas i konstverket. De aspekterna
som är centrala i denna tolkning är tidsepok, religion, social och kulturell struktur hos kyrkan.
Panofsky beskriver denna ikonologiska tolkning som ett framtagande av konstnärens
“personlighet” vilket innefattar de aspekter och särdrag som är baserad på hans bakgrund,
utbildning, nationalitet samt omgivning.6 Här modifierar jag denna personlighet till kyrkans
personlighet då det är kyrkan som ger ut idén till hantverkarna och skaparna av altarskåpen.
Alltså är tanken med den ikonologiska tolkningen att ta hänsyn till de underliggande
faktorerna som kan ha påverkat konstnären eller, detta fall, respektive kyrka till sitt val av
motiv och bilder samt val av stil och utformande för sitt altarskåp.
I kombination med min ikonografiska metod vill jag inkludera betraktarens perspektiv och
därför passar receptionsteorin bra med den formen av analys utvald för uppsatsen. När det
kommer till ett medeltida altarskåp eller altartavla var den till för betraktaren, den skulle
berätta eller återberätta en berättelse och påminna om vad som har skett förr. Med denna
utgångspunkt vill jag då inkludera betraktaren i frågan om altarskåpets placering, funktion
och syfte. En viktig teoretiker och konstvetare gällande receptionsteorin, specifikt
receptionsestetik, var och är än idag Wolfgang Kemp. Han pratar om konstverket och dess
betraktare i sitt utdrag ”The work of art and its beholder – The methodology of the aesthetic
of reception” ur boken The subjects of art history (1998).7 Om att konstverken har en implicit
betraktare och med det menar han att ett konstverk har en redan underförstådd betraktare. Det
är den självklara tanken med ett konstverk, att det är till för någon redan från början av
skapandet av ett konstverk. Detta har alltså framkommit ur stunder i skapandet sen början av
idén fram till det färdiga verket. Kemp säger att receptionsestetiken använder sin
tolkningsförmåga i ett arbetsrelaterat sätt, att betraktaren gör sin estetiska tolkning i processen
av själva betraktandet och det är här den implicite betraktaren framkommer för konstverket. 8

4

Ibid, s.5
Ibid, s.6
6
Panofsky, 1939 s.7
7
Wolfgang Kemp, “The work of art and its beholder – The methodology of the aesthetic of reception” ur The
subjects of art history, Mark A. Cheetham, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
8
Kemp, 1998 s.183
5
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Med denna idé säger Kemp också att genom processen hos betraktaren, alltså själva
betraktandet av bilden, går även konstverket igenom en process. Nämligen att närma sig
betraktaren och besvara och erkänna betraktandet, får betraktaren en känsla för att hennes
aktivitet redan är införlivat i konstverket.9 Den implicite betraktaren till ett konstverk kan
endast utsökas genom att konstverket i sig måste tydliggöra sitt innehåll. Kemp menar då att
konstverk framför en form av kommunikation med betraktaren och berättar om dess plats,
dess potentiella effekter på samhället och även om sig själv.
Receptionsestetiken har enligt Kemp tre uppgifter;
1. Urskilja de tecken och betydelser genom hur verket skapar en kontakt med oss; och
måste läsa av dessa för att betrakta…
2. De sociohistoriska och…
3. De faktiska estetiska uttrycken 10
Syftet med den receptionsestetiska analysen är också att betona vikten av samt urskilja de
externa och interna faktorerna där de externa faktorerna pekar på placering och omgivning.11
Som ett komplement till den ikonografiska bildanalysen ville jag även ta reda på hur altarskåp
betraktas utifrån deras placering, i detta fall i kyrkorummet. Därför kommer receptionsteorin
till stor hjälp eftersom den tar hänsyn till hur konstverken är placerade och hur detta påverkar
den implicite betraktaren. Kemp ger här exempel på ett altarskåp och dess placering, att
konstverket bör få behålla sin originalplacering så länge som möjligt för att man ska kunna
tolka dess kontext, som i uppsatsen kommer komplettera den ikonologiska tolkningen väl.
Om ett altarskåp flyttas till en annan lokal, möjligen ett museum eller liknande, påverkas dess
upplevelse för betraktaren i form av annat ljus och annan omgivning. Altarskåpet befinner sig
inte längre med föremål som framhäver det utan istället står det med andra altarskåp i ett kalt
rum med artificiell belysning.12
Tillvägagångssätt
Jag har valt att tillämpa dessa teorier på altarskåpen genom att analysera de utifrån den
ikonografiska metodens tre olika steg. Först görs en beskrivning av de motiv och figurer
framställda i respektive verk. En objektiv beskrivning där en enklare observation av de former
och färger som finns i verket samt och placering av dessa motiv i bilden. Därefter, med hjälp
9

Ibid, s.181
Ibid, s.183
11
Ibid, s.184–185
12 Ibid, s.185
10
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av en fördjupad kunskap i ämnet om de berättelser som framställts i skåpen och tavlorna,
sammankoppla de faktiska motiven i bilden med varandra och se den relation de har
tillsammans och därmed komma fram till vad dessa motiv föreställer ihop. En analys av vad
bilden i helhet föreställer. Till sist ska dessa bilder tolkas samtidigt som hänsyn tas till
gällande kyrkans status under denna tid samt hur konstnären eller hantverkaren tog hänsyn till
utomstående förhållanden och omständigheter.
Den ikonografiska metoden kompletterar den receptionsteorin väl i och med att den
inkluderar betraktaren av ett konstverk. En beskrivning av altarskåpen samt en analys av dess
symboler och motiv är till viss del en strikt analys där det finns rätt och fel, däremot är en
tolkning ofta subjektiv. Trots att vi sen tidigare har förkunskaper och baserar mycket av
tolkningen på fakta, tolkar vi ändå symboler och motiv utifrån våra tidigare erfarenheter och
traditioner. Därmed behövs den korrekta analysen av motiven i bilderna, precis som Panofsky
säger finns det specifika attribut och symboler som är relaterade till specifika motiv och
bilder. Ser vi inte att dessa attribut och symboler finns med kan vi inte heller identifiera
motiven och bilden korrekt. Däremot kan tolkningen se olika ut beroende på vilka aspekter vi
som betraktare tar hänsyn till. I detta fall kan inte konstnären eller hantverkaren undersökas
då altarskåpen är beställningsjobb av kyrkan och stiften. Därför är det större fokus på kyrkan
som beställare och ägare av altarskåpet, större fokus på att tolka kyrkans avsikter med skåpet
eller tavlan istället för att försöka få fram konstnärens och hantverkaren avsikter då
altarskåpen var beställningsjobb till kyrkan. Det var kyrkan som ställde krav och berättade
vad altarskåpen skulle innehålla och föreställa.
Genom receptionsestetiken och Wolfgang Kemps ord kan teorin tillämpas på uppsatsen
och specifikt på bildanalysen utifrån de tidigare nämnda uppgifterna receptionsestetiken har.
En av uppgifterna var att urskilja de tecken och betydelser konstverket har och kommunicerar
med betraktaren, detta kan appliceras på den ikonografiska analysen av altarskåpen i och med
att Panofskys teori redan vill ta fram de motiv som framställs i verken. Nästa uppgifter var att
dessa betydelser behövs för att ta fram de sociohistoriska och estetiska uttrycken i verken,
detta kan också kombineras med den ikonografiska analysen och den ikonologiska tolkningen
då Panofskys syfte med dessa nivåer är att ta fram de underliggande bakgrunder och
influenser hos konstverket. I denna uppsats gäller det att genom den ikonologiska tolkningen
ta reda på vad respektive kyrka har för avsedda avsikter med sitt altarskåp och syftet med de
valda motiven och bilderna. Som tidigare nämnt pratade Kemp om de interna och externa
faktorerna som påverkar den implicite betraktaren och det finns en specifik intern faktor som
står ut till denna analys, perspektiv, som också korrelerar med den externa faktorn.
Perspektivet i målningen, eller altarskåpet, är kritiskt för betraktaren så att det optimala
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betraktandet kommer fram. Också betraktarens placering i rummet har en stor påverkan för att
kunna se den bästa vinkeln eller att ljuset ska hamna i en viss position så att alla detaljer i
verket blir synliga.13
Gällande den jämförande analysen kring altarskåpen står ett antal genomgående aspekter i
fokus, nämligen hur motiven urskiljas i respektive altarskåp och då även om man kan se ett
tema i respektive altarskåp vars fokus kommer från ett specifikt evangelium eller en version
ur de bibliska förlagorna. Samt tillkommer en analys kring den utmärkande stilen altarskåpen
har utformats i och vad för karaktärsdrag varje stil har. Tanken är då att märka ut de stildrag
varje skåp har och försöka ta reda på varför man har valt den formen av hantverksstil och om
det finns kopplingar mellan altarskåpen och dess församlingar. Det är även här det tredje
steget i Panofskys bildanalys tillämpas, den ikonologiska tolkningen i och med att den
behandlar de underliggande faktorerna som påverkat uppkomsten av verket.

Litteratur & tidigare forskning
Det har gjorts stora mängder av tidigare forskning kring ämnet altarskåp, likväl forskning
inom religiös konst och medeltida konst i allmänhet. Forskning om medeltida konst har och är
fortfarande ett av de större forskningsområden inom konstvetenskap. Detta är inget nytt ämne
i sig. Inte heller är tidigare forskning kring kyrkokonst något nytt för konstvärlden. Däremot
kan den alltid förnyas och man kan hitta nya vinklar inom ämnet. Den tidigare forskning som
har tillämpats till denna uppsats behandlar såväl medeltida konst som religiös konst och
kyrkokonst. Däremot har litteraturen specificerats vad gäller altarskåp och hur senmedeltida
konst har tillkommit.
Den historiska bakgrunden till ämnet har utgjort en stor del av uppsatsen i helhet. För att
kunna analysera dessa altarskåp som konstverk behövdes en historisk bakgrund gällande
kyrkokonsten i Sverige under senmedeltiden och vilka konststilar som regerade när det kom
till altarskåp. Den litteratur som har varit mer än hjälpsam är en bok ur serien Sveriges
kyrkohistoria; Band 2 som behandlar hög- och senmedeltid skriven av Sven-Erik Pernler
1999. Denna bok har framfört kyrkornas historia i Sverige under dessa tider som har varit till
stor hjälp gällande den historiska aspekten. En ytterligare bok som berättar om kyrkohistorien
är Ove Hasslers bok Den svenska kyrkan – kyrkobyggnader och kyrkoinventarier där just
kapitlen om kyrkoinventarier har använts för att just beskriva altarskåpen som kyrkliga
föremål. Gällande just konsthistorisk bakgrund om de rådande konststilarna på altarskåpen
under senmedeltiden har varit bland annat Jörn Johansons bok Medeltida nordtysk kyrkokonst
13

Karin Beckman, J.A.G. Ackes och Eugène Janssons vitalistiska måleri 1904–1912 – en receptionsestetisk
analys, Linköpings Universitet, Linköping 2015 s.9
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i Sverige där han listar upp de kyrkor i Sverige som har använt sig av bland annat den
nordtyska stilen på sina altarskåp. Denna bok är mer av en statistisk form av beskrivning då
det inte framkommer mycket om respektive kyrka utan han är mer för att lista upp de kyrkor
som finns med denna stil. Aron Anderssons bok Kyrklig konst – från svensk medeltid handlar
om just konsten under medeltiden i Sverige där han går igenom de olika konststilarna som var
stora under denna tid. Dock har en viss bok gällande altarskåpen varit till väldigt stor hjälp;
Johnny Roosvals bok Om altarskåp i svenska kyrkor och museer ur Mäster Jan Bormans
verkstad i Bryssel då han går igenom altarskåpens uppbyggnad ur en arkitektonisk vinkel men
han berättar också om den konstnärliga aspekten av altarskåpen och dess olika utformningar.
En annan bok som berättar om konststilen under senmedeltiden är Lynn F. Jacobs bok
Early Netherlandish carved altarpieces där hon går igenom den nederländska stilen hos
altarskåp och här berättar hon om stilen på ett mer övergripande plan och har några enstaka
exempel på altarskåp med den stilen och berättar mer om stilen i sig. Ytterligare litteratur som
behandlat altarskåp och altartavlor är skriven av Inga Lena Ångström-Grandien. Hennes
avhandling heter Altartavlor i Sverige under renässans och barock – Studier i deras
ikonografi och stil 1527–1686. Där beskriver hon hur altartavlor har sett ut i Sverige under
renässansen och barocken. Tidsperioden åtskiljer sig från uppsatsens tidsperiod men å andra
sidan har den visat på en ikonografisk syn på altartavlor, vilket har kunnat tas som inspiration
för denna uppsats.
Mia Åkestams avhandling Bebådelsebilder – bildbruk under medeltiden behandlar
bebådelsemotivets bildbruk och historia under medeltiden. Jag har denna avhandling som
central tidigare forskning just eftersom hon gör en analys av kristen kyrkokonst samt ställer
den i en konsthistorisk kontext och utgår från texter som samspelar med motiven. Influenser
som analys av motiven och dess betydelse över tid är tagna från Åkestam för att kunna se hur
hon behandlade ett kristet motiv som fanns i en del av altarskåpen men jag kommer då istället
undersöka insidan av altarskåpet där motiv kan skilja sig mellan olika altarskåp. Detta har då
varit till stor hjälp för att fastställa hur jag ska närma mig ämnet kristna motiv samt vilken
lämplig metod som krävs för att analysera dessa motiv i min studie. Det som jag kommer
utveckla från Åkestams avhandling är att som tidigare nämnt arbeta in betraktaren i min
undersökning och inte lika mycket vad den har för relation till texter som Åkestam gjort. Hon
tar dock upp relevanta ståndpunkter och information om altarskåpen som helhet vilket jag
också kommer ta del av i min studie.
Annan litteratur som har varit till hjälp under uppsatsen vad gäller religiös konst i
kyrkorummet är bland annat Gundis Bringéus avhandling Nådafadern – Passionsmotiv i
senmedeltida kyrkokonst där hon skriver om bibliska motiv i kyrkorum i form av
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kalkmålningar och dylikt. Detta har givit en grund för hur bibliska motiv kan ha avbildats i
kyrkokonsten under senmedeltiden, även om denna uppsats har utgått ifrån en annan typ av
konstverk.

Disposition
Uppsatsen är uppdelad i en inledning där bland annat syfte, frågeställningar och
avgränsningar tas upp, sedan en presentation av teori och metod, därefter en genomgång av
den tidigare forskning som har tillämpats. Uppsatsens bakgrund är uppdelad i två
underrubriker: Kyrkokonst under senmedeltiden som tar upp nordtysk altarskåpskonst och
nederländsk altarskåpskonst. Nästa rubrik heter Altare och altarskåp som beskriver hur
altarskåpen har utformats genom medeltiden och vad dess funktion har varit. Analyskapitlet i
uppsatsen består av ikonografiska analyser av de fyra altarskåpen i ordningen Strängnäs
domkyrka, Härads kyrka, Ytterselö kyrka och till sist Aspö kyrka. Därefter en jämförande
analys kring dessa altarskåp och en analys utifrån betraktarperspektivet, närmare bestämt
receptionsestetik. Till sist en sammanfattande diskussion där resultat presenteras.
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Bakgrund
Kyrkokonst under senmedeltiden
När man gick in i kyrkan under medeltiden var det tänkt att besökaren skulle kliva ur den
riktiga världen och träda in i en annan högre verklighet där man mötte det gudomliga. Väggar,
tak och altare som var täckta med vackra målningar och motiv var där tänkta att förverkliga
de heliga händelserna och vara närvarande för besökaren. Syftet med kyrkorummet var att få
besökaren att fokusera på sitt inre och andliga istället för de yttre villkoren och
omständigheter, detta var också centralt hos kristendomen överlag.14
Under den senare perioden av medeltiden var begreppet förnyelse centralt för den
konstnärliga kretsen. I och med den stora helgonkultens utveckling och betydelse gav detta
konstnärer mycket nytt material att jobba med och ta inspiration från. Det kunde vara
detaljerade anekdoter tagna från helgons liv man blev influerad av att skapa nya motiv. En
stor inspiration till bildskapandet var Kristi passion, därmed blev lidande ett känt begrepp i
konstvärlden under medeltiden. Gundis Bringéus berättar om begreppen passio och
compassio i sin avhandling om kristna motiv i kyrkorum, där hon beskriver passionsmystiken
som central i kyrkan under medeltiden. Här skulle människan efterlikna Kristi lidande då
tanken var att man skulle känna medlidande för Kristi liv. Samtidigt som den förmänskligade
bilden av Kristus i de historiska framställningarna växte fram, växte också en känsla för
empati till Kristi liv och lidande där syftet var att människan skulle uppfatta detta
händelseförlopp som, enligt Bringéus, var ”en katalysator för en ny andlighet med ett helt
spektrum av mänskliga känslor och affekter”.15 Det hon menar är att medlidandet skapade en
verklighet för betraktaren vilket i sin tur ledde till att man mer och mer kunde relatera till de
mänskliga händelser som skedde under Kristi liv och död. Medlidandet blev lik en tröst som
skulle leda till ett evigt liv.16 Andra rörelser såsom Mariakulten trädde fram vilket ledde till att
bildinnehållen berikades med skildringar från bland annat Marias barndom och upptagande
till himlen.17
Under medeltiden fanns en smak för det färgstarka och konkreta inom konsten, specifikt
speglas det i den kyrkliga konsten under senmedeltiden. Här avbildas de bibliska gestalterna,
helgonen och änglarna med en tydlig närhet till tidens anda vad gäller klädsel och liknande. I
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Sverige var denna utsmyckning av kyrkorna som störst under 1400-talet, med konstverk som
importerats från europeiska länder eller har sitt ursprung i Sverige.18 Den medeltida konsten
når sin höjdpunkt i gotiken vars ursprung var Frankrike som under 1200-talet var konstens
centrum över hela Europa. Några karaktärsdrag hos den franska gotiken var dess
idealiserande framställning av människor, de skulpterade eller målade figurerna rör sig väldigt
graciöst och elegant i bilderna vilket då återspeglar hur gotikens konstnärer uppfattade
människan på den här tiden.19
När stadskulturen nådde sin kulmen var det också under samma tid en utveckling i det
kommersiella som sker genom de här hantverkarna och konstnärerna från Tyskland, främst
Lübeck som då blev en metropol för konst och handel.20 Under gotikens era var livets fromhet
väldigt centralt men utöver detta var det också vanligt hos gotiken att de religiösa motiven
fick en ny framställning som skiljde sig från tidigare motiv. Numera var de utformade med
mer mänskligt innehåll vilket gjorde att man själv kunde få större empati för och som ibland
var väldigt känslosamt. Det tillkom mer drama och passion i bildberättelserna vilket gjorde att
motiven blev mer jordnära och man som betraktare kunde förstå och känna igen sig i, det blev
mer inlevelse helt enkelt. En underliggande faktor till förmänskligandet av konsten i religiösa
rum var att strömningen av kristendomen, även kallad mystiken, blomstrade högt och lågt i
Rehnlandet under 1300-talets början som i sin tur gav ett stort inflytande på konsten.21 22
Denna strömning av realism i den kyrkliga konsten, att man ville framställa det verkliga i
motiven, utvecklades ännu mer och kom till Sverige lite senare än resterande länder på
kontinenten (Europa) nämligen under 1400-talets senare del. Numera var man inte lika strikt
med linjer och det var inte lika stiliserat längre som det var under gotikens tid. Här ville
konstnären söka fram mångfalden i sina konstverk och gå ifrån det redan färdiga schemat som
fanns tidigare. Tidigare var motiven något ouppnåeliga och heliga som man inte kunde ta på,
nu var de mer realistiska och mänskliga så att betraktaren kunde se på motiven och inte känna
sig förminskad eller otillräcklig.23 Eftersom bilderna och altarskåpen utfördes av en eller ofta
fler hantverkare och konstnärer är det vanligt att mästarna själva utförde detaljarbetet på
verken dvs. det som skulle prägla bilderna eller skulpturerna. Därför kunde en och samma
mästare vara skulptör och även målare vilket innebar att det ofta fanns arbete att utföra året

Sten Carlsson, Jan Cornell, & Gunvor Grenholm, Den svenska historien 2 Medeltid, 1319–1520, Stockholm,
1966 s.175
19
Ibid, s.278
20
Ibid, s.279
21
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rhenlandet (Hämtad 17-11-18)
22
Carlsson, Cornell & Grenholm, 1966, s.279
23
Ibid, s.287
18

14

runt, oberoende av väder.24 Den prägel som mästarna valde att sätta på sina verk kunde
variera mellan mästare, dock är det vanligt att de har avbildat sig själva i folkgrupperna eller
har märkt verket med sitt namn eller signatur vanligtvis på sidan eller nederkanten av
verket.25

Nordtysk altarskåpskonst under medeltiden
Den nordtyska stilen uttrycks i att skåpen har en rak överkant samt i corpus och även
flyglarna stora nischer med fåtal centrala motiv.26 1400-talet var den stora tiden för
altarskåpskonsten. Altarskåpskonsten utvecklades från en mer blygsam rörelse och
framställning där altarskåp var mindre och inte så utstickande, till att nästan täcka en hel
vägg. Åtminstone tog det upp hela altarbordets bredd. Målningarna på skåpets yttre sida när
det är stängt har ett samspel med den resterande interiören och dekor som finns i kyrkan. När
man öppnar skåpet blir man hänförd av en ännu mer detaljerad och färgrik framställning av
sakrala motiv och berättelser ur evangelierna. Det område som var ledande under 1400-talet
var Lübeck, Nordtyskland. En enorm ström av altarskåp och annan konst anländer till de
svenska kyrkorna men samtidigt utvecklar Sverige en egen produktion av dessa kyrkliga verk.
Dels bestående av tyskar som flyttat till Sverige men också av svenska konstnärer.27 Som en
utveckling av den inhemska tillverkningen av altarskåp i de svenska städerna blev det ofta
svårt att avgöra var många altarskåp har tillverkats, det kunde ha varit att de skapats i Sverige
men av en nordtysk konstnär eller hantverkare. Det var dock ofta så att tyskar som hade flyttat
till Sverige var de rådande tillverkarna och konstnärerna till altarskåpen. Det var också
utmärkande vilka altarskåp som hade blivit massproducerade och vilka som hade en mer
individuell och självständig stil då de flesta tyskar blivit utbildade i konst i Hansastäderna, där
bland annat Lübeck var ledande stad. I dessa städer var också handeln stor, specifikt för
altarskåp under 1400-talet vilket var den optimala platsen för hantverkare skulle få sin
konstutbildning.28 När det kom till tillverkningen av altarskåp utvecklades detta till en stor
industri där den växande efterfrågan ställde krav på hantverkare att få fram en rationaliserad
framställning av motiven. Denna massproduktion är en stor påverkan på vissa altarskåp men
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andra kan också vara av en hög konstnärlig nivå där konstnärskapet hos snidaren får ett eget
uttryck.29
Just denna genre av konst är väldigt styrd av tradition när det kommer till skapande av
altarskåp, därmed är motiven många gånger snarlika. De mest vanliga motiven man kan se på
den här tidens altarskåp är: Jesu död, lidande och uppståndelse, Jesu människoblivande där
det även är återblickar på Marias liv samt förekommer altarmotiv såsom Marie bebådelse,
Marias död, begravning, himmelsfärd och kröning. Med detta sagt, att många motivval liknar
varandra runt om i Sverige, finns det skillnader i utformandet av motiven och dessa beror på
de stilidealen under respektive epok.30 Det är även sagt att den tyska kyrkokonsten när det
kommer till altarskåpen, härstammade från en annan typ av skåp, detta kallades för
relikskrinskåp som var vanligt under 1200-talet där man förvarade reliker och bestod av ett
skåp med olika bås och flankerades av två dörrar för att stänga de olika avdelningarna.
Vanligtvis var dessa skåp placerade i sakristian men kunde också placeras på altaret för att
visa upp relikerna. Med tiden ska detta skåp alltså ha utvecklats till altarskåp och andra
altarprydnader.31

Nederländsk altarskåpskonst under medeltiden
Redan innan gotiken trädde fram i Sverige var vi ändå i stort behov av konst, specifikt den
inre kyrkodekorationens altarprydnader, som då hade ursprung i Nederländerna och främst
Flandern. Altarprydnaden bestod i Sverige såväl som resterande Nordeuropa av ett snickrat,
snidat och målat altarskåp som under medeltiden hade en väldigt hög status till skillnad från
annan konst.32 Under denna utveckling under 1400-talet var det även en utveckling av den
flandriska kyrkokonsten från den stilistiska framställningen till en mer, som tidigare nämnt,
realistisk stil som var central under sengotiken och detta kan ha influerats av den
nederländska målarkonsten. Realismen ledde till en mer detaljerad utformning när det rörde
sig om figurerna i skåpen, dvs. att det såg mer övertygande ut och rörelsen i motiven kom
fram mer tydligt istället för att endast vara en stillbild.33 De flandriska altarskåpen hade två
förenade egenskaper, de har ett rikligt berättande innehåll samt ett enastående dekorativt
utseende. Nederländsk stil är till skillnad från den nordtyska stilen ännu mer utsmyckad och
detaljerat utformad.34 Den raka överkanten hos nordtyska stilen kan förekomma hos
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nederländska altarskåp men ofta är den mer vågformad. Corpus, mittpartiet i skåpet, har ett
större antal nischer som även är djupare än i den nordtyska stilen och dessa nischer omringar
huvudmotiven som är förgyllda skulpturer. Här är det vanligaste motivet korsfästelsen med ett
myller av figurer i bakgrunden. Nischerna påminner om scener ur en teater eller kan också se
som balkonger i en teater.35 Dessa nischer hade en egen konstart som hantverkarna hittat
redan i början av produktionen av flamländska altarskåp vilket tilltalade den rådande tiden
och även hade ett stort genombrott under senmedeltiden. Det utmärkande för nischerna är just
att de varken är en relief eller en fristående skulptur utan någonting däremellan vilket gör de
unika och en specialitet för sin tid och för flamländsk altarskåpskonst överlag.36 När det
kommer till flyglarna var dessa ofta målade på både insida och utsida så att bildmotiv kunde
visas oavsett vilken position altarskåpet har – öppet eller stängt – beroende på årsperiod.
En ytterligare utmärkande faktor i frågan om utförande av altarskåp i Nederländerna var en
kombination av måleri och skulptur. Som tidigare nämnt krävdes det ofta fler än bara en
hantverkare och även en konstnär och skulptör när produktionen av altarskåpen var igång för
att man först skulpterade och karvade ut figurerna och sedan målade och förgyllde dem.
Denna metod hos altarskåp är vanlig men hos nederländska altarskåp gjorde man hellre en
annan variant där man utöver de målade och förgyllda figurerna i corpus, också hade målade
motiv på flyglarna. Ett sådant stilistiskt val gjorde Nederländerna under 1400-talet som de
förhöll sig till genom hela perioden som altarskåp producerades. Det var alltså en väldigt
banbrytande metod under medeltiden då denna form av sammanställning mellan corpus och
flyglar inte var vanligt i andra stilar av altarskåp. Till exempel hade den nordtyska stilen
flyglar men hellre hade skulpterade figurer där också och inte bara i corpus som nederländska
stilen, antingen skulpterade separat eller skulpterade från samma träbit i form av reliefer.37
Den nordtyska stilen hos altarskåpen gick över till nederländsk stil under slutet av 1400talet. Här ersattes som sagt de detaljerade träskulpturerna av hela scener där ett flertal figurer
fanns med. Formen av skåpet behölls dock, flyglarnas funktion av att kunna öppnas och
stängas samt ett innerparti med en corpusbild. Det som skiljde var att de nederländska skåpen
byggdes på höjden istället och hade en mer svängd kontur i avslutet. De mest kända platser
dessa nederländska altarskåp tillverkades var i Flandern där Bryssel hade verkstäder men även
i området Brabants där Antwerpen hade verkstäder.38 Altarskåp tillverkade i Bryssel
förekommer i ett flertal kyrkor runt om i Sverige, bland annat Strängnäs domkyrkas
högaltarskåp som kommer tas upp senare i analysdelen i uppsatsen.
35
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Just altarskåpskonsten, även kallad mysterieskåp som finns ibland annat Strängnäs
domkyrka, där evangeliets händelser framställs i dramatiska scener var som tidigare nämnt en
specialitet i Flandern. De stämplar och inskrifter som fanns på skåpen visar tydligt att Bryssel
var dess importeringsort, dock finns det inga dokument kring själva beställningen där man
kunde se tillverkarens namn.39 Det var inte nödvändigtvis den nordtyska kyrkokonsten som
var den enda grunden för den nederländska kyrkokonsten, det finns andra källor som påstår
sig vara en influens till Nederländernas altarskåp. Det kunde vara de mest simpla saker som
böcker, med sidor man kan vända på, som kan vara en inspiration i och med att man kan
öppna och stänga flyglarna på altarskåpen. Det var också vanligt att mässboken ofta fanns
framme vid altarskåpet och därmed kan det finnas en likhet som altarskåpets hantverkare tog
till sig eftersom altarskåpen ofta öppnades vid mässor.40 Lynn F. Jacobs menar i sin bok om
nederländska altarskåp att oavsett källor som varit grund för de nederländska altarskåpen har
de ändå haft en stor religiös och liturgisk påverkan och inflytande utifrån sitt syfte.41

Altare och altarskåp
Utformning genom medeltiden
Altarskåpen som var skulpterade ur trä, främst producerade i de södra Nederländerna under
åren 1380 och 1550 är bland de mest extraordinära konstverk från senmedeltiden. Vanligtvis
var dessa altarskåp skapade av importerad ek från den baltiska regionen men det kunde också
förekomma altarskåp gjorda i valnöt, denna variant fanns främst under början av 1400-talet.
Under de tidigare produktionsåren för altarskåp, sent 1300-tal fram till tidigt 1400-tal, var det
ofta att figurerna i skåpen karvades ur ett och samma träblock men under de senare åren var
figurerna komponerade i separata grupper vilket ledde till att hantverkare skulpterade
figurerna ur flera separata träbitar i form av reliefer och sedan satte ihop de med varandra för
att få en helhet.42 Att altarskåpen var utformade i skulptur snarare än att de var målade kan ha
berott på att altarskåpen reflekterade stilen i respektive kyrka där de var placerade i, vilket
ofta var gotiska kyrkor. En kan anta att de gotiska kyrkorna ansåg att skulpterade verk var
väldigt viktiga beståndsdelar i kyrkorummen vilket urartade sig i att de skulpterade
altarskåpen var mer vanliga än målade skåp under den här tiden.43
Vanliga framställningar av de kända berättelserna som högaltarets altarskåp avbildade var
Jesu lidande som helt händelseförlopp eller endast korsfästelsen. När medeltiden närmade sig
39
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sitt slut var även Maria och Marias mor gestalter i fokus där resterande släkten också
framställs – Joakim och Jakob bland annat. Det motiv som var mest populärt under
senmedeltiden var Maria med barnet avbildad som ”uppenbarelsebokens himladrottning”
berättar Hassler i sin bok Den svenska kyrkan – kyrkobyggnader och kyrkoinventarier
(1972).44
Under senare år, specifikt nyklassicismen, reagerade man på stildrag från barocken och
rokokon som båda hade altarskåp med mängder av dekorationer och ornament.
Nyklassicismen ville gärna gå tillbaka till det mer simpla altarskåpet men altartavlan fick
behålla sin inramning av enkelt trä. Tavlans format kunde också förstoras väldigt mycket
eftersom den stod i fokus och inte hade en mängd prydnader runt om sig. Numera har man
också gått tillbaka till det enkla altarskåpet och endast dekorerat med kors, ljusstakar eller ett
krucifix.45
I sin bok skriver också Ove Hassler om altaret och dess historia, utformande och funktion.
Han beskriver att altaret som konstruktion var till för offerriter och andra handlingar, den
kunde också ta form i mängder av olika storlekar och dimensioner. Det finns också altare
utvidgade till byggnader, exempel på denna form finns att hitta i den nuvarande turkiska
staden Pergamon bland annat. Just altaret har en speciell helighet bland resterande inredning i
kyrkan då altaret användes för mässan, nattvardsmässan specifikt. Hassler berättar också om
arvet från romerska altare vi i Sverige har tagit efter på olika plan. Ett romerskt altare såg ut
på så sätt med ett underrede, liknande en sarkofag reste sig från golvet. Detta block var täckt
med en stenskiva som brukades i form av en bordsskiva vid nattvardsmässan.46
Det var heller inte alltid endast ett altare i de äldre kyrkorna. Under 500-talet och framåt
var det mer vanligt att ha fler altare utöver högaltaret och detta berodde mycket på att
prästerskapet ökade i antal och även de privata mässorna blev allt vanligare, därför behövdes
då fler enskilda altare. Ett tidigt försök att pryda kyrkor var ofta med ett retabelaltare framme
på högaltaret vilket kom till under romanska tiden. Ett retabel var en konstruktion uppbyggd
av en vägg med träskivor, som under gotiken utvecklades till skåp, omgivet av stående helgon
eller apostlar. Begreppet retabel betyder träskivor från latinets retro och tabulae.47 Ur dessa
retabelaltare utvecklades altarskåp under gotiken och redan på 1300-talet fick dessa altarskåp
sina dörrar – även kallat flyglar.48 Ett flertal av kyrkorna fick sina altarskåp eller motsvarande
altarprydnader under 1450 men det fanns enstaka undantag där de ersatte äldre
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altarprydnader, annars var det möjligtvis bara ett krucifix och ett relikskrin vid altaret då det
aldrig var sagt att altaret skulle vara försett med retabel.49 Alltså stod altarets ovansida väldigt
tomt under den första kristna tiden men vi kan se att fornkyrkorna började lite lätt med att
utsmycka altaret som sedan under 1400-talet stod i fokus för altaret. Inte ens ljus eller ett kors
fick placeras här, istället ställdes dessa prydnader i nischer i väggar bakom altaret.50 Det var
senare under gotiken man övertog idén om en enbildstavla där huvudfiguren var placerad i
mitten av tavlan, de utökade den här idén med att skapa ett arkitektoniskt uppbyggt retabel
och även ett flygelretabel – altarskåpet.51 De tidiga medeltida altarskåpen är ofta uppbyggda
med en mittendel som kallas corpus där motiv som Maria eller korsfästelsen är vanliga. På
sidorna av corpus kan det finnas ett flertal fristående skulpturer i trä och dessa kan föreställa
helgon eller andra bibliska gestalter, alternativt gestalter från legender eller biskopar. När
slutet av 1400-talet närmar sig kan man se fler altarskåp med mer dramatiska scener, dessa är
framställda i separata nischer i altarskåpet som betyder en fördjupning eller en utbuktning
från en vägg eller mur eller i detta fall ett altarskåp. I och med utvecklingen altarskåpen
genomgår blir de mer och mer en förmedlare av en hel historia snarare än enstaka händelser
som då berättas i nischerna. Flyglarnas uppgift var bland annat liturgisk men också en
praktisk – att skydda huvudmotivet mot fukt och kyla. När denna form av altarprydnad trädde
fram blev de nordtyska altarskåpen väldigt utmärkande, främst för dess skulpterade figurer
och detaljerade hantverk.

Funktion
Altarskåpens funktion och syfte kom sakta men säkert till uttryck under 1000–1200-talen och
fram till sent 1300-tal var de en standardiserad dekoration i kyrkorummet. Tidigare var
altarskåpen inte så populära att placera ovanpå altaret då prästen ofta stod bakom altaret vid
gudstjänst och mässor vilket då skulle lett till att altarskåpet hade blockerat synen av prästen.
Det som var ytterst utmärkande för altarskåpens funktion och bidrog till attraktionen till
det var att man kunde just öppna och stänga flyglarna och på så sätt visa upp olika bilder vid
olika tillfällen.52 Ett annat perspektiv på altarskåpets funktion är ur ett pedagogiskt sådant, en
stående punkt för altarskåpet var att presentera innehållet i bildformat.
En annan funktion altaret hade då det en gång har blivit vigt, var en plats för andra former
av vigningar som vigsel till äktenskap och biskopsvigning, även konfirmation invigdes
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framför altaret.53 Lynn F. Jacobs listar upp ett flertal traditionella funktioner altarskåpen hade
under medeltiden som är bland annat att lära ut till de troende men analfabetiska - alltså de
som inte kunde läsa de bibliska texterna - att vara en påminnelse för förkroppsligandet av
Kristus och att stimulera den hängivenhet man hade till den kristna tron. Jacobs menar också
att alla altarskåp kanske inte nödvändigtvis uppfyllde alla dessa funktioner men att de
åtminstone var riktad åt någon av dem, till exempel om ett altarskåp föreställer
händelseförloppen om passionsberättelsen uppfyller det automatiskt den funktionen att lära ut
om historien till de outbildade och även finns där som en påminnelse för Kristi liv och död.54
Hon beskriver också att altarskåpen var inköpta av lekmännen och att de framförde en
offentlig funktion men också att funktionen kunde vara olika beroende på vem som var tänkt
att använda dem. Här delas användare in i tre kategorier; prästerna som ville använda
altarskåpen som en liturgisk rekvisita samt att framföra teologisk propaganda, med andra ord
använda altarskåpet som marknadsföring för kristendomen. De andra kategorierna var de
troende som helt enkelt uppskattade den estetiska aspekten av altarskåpen och den sista
kategorin var mer förmögna troende som föreställde sig ett visst syfte med att ha ett altarskåp
placerat i en kyrka, ofta använda i syfte av minnesfirande och begravningar.55 En annan
funktion hos de nederländska altarskåpen var att kunna förmedla en förändring i bilderna som
visades i och med att man kunde öppna och stänga flyglarna. Det var ofta specifika
framställningar i corpus, insidan av flyglarna och på utsidan av flyglarna vilket då erbjöd ett
urval av olika bildserier som kunde visas beroende på den liturgiska kalendern. Det kunde
vara perioder som julen och påsken vilket är de mest framträdande perioderna där man visar
olika bildframställningar i altarskåpen.56 Den pedagogiska aspekten hos altarskåpen fanns till
för att lekmännen inte skulle tvivla på sin tro och att de inte skulle glömma bort den familjära
känslan som fanns hos kyrkan, den var öppen för alla och det fanns inga riktiga gränser i
varken tid och rum eller himmel och jord.57
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Analys
Strängnäs domkyrkas altarskåp

Bild: Dag Forssblad

Strängnäs domkyrkas huvudaltarskåp är tillverkat i Bryssel år 1490, skänkt till domkyrkan av
biskop Cordt Rogge. Altarskåpet kallas även ”Det stora passionsaltarskåpet” och ”Det stora
Roggeskåpet” då det tillverkades två mindre altarskåp till domkyrkan som är placerade på
sidoväggarna framme i koret. Den totala längden på högaltarskåpet i Strängnäs domkyrka är
690 cm där corpus utgör 344 cm av den längden.58 Corpus i Strängnäs domkyrkas
högaltarskåp består av tre stora nischer där de är rikligt dekorerade med guldfärg genom hela
scenerna och detaljerade baldakiner. Från vänster är den första scenen i corpus även uppdelad
i flera scener i olika storlekar, till en början ska vi fokusera på den större scenen som utgör
den nedre halvan nischen.
Totalt kan vi se tolv figurer i scenen som är uppdelade i två nivåer där sju av figurerna står
uppradade längs den nedre kanten av nischen, de övriga fem figurerna är placerade ovanför de
sju figurerna. Scenen är utspelad i en slags sal med två podier på ömse sida av scenen samt en
trappa i mitten. Från vänster i den nedre nivån av figurer kan vi se en grupp med tre män, den
första mannen till vänster har sin rygg vänd ut mot betraktaren med huvudet riktat uppåt.

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, Objektblad Strängnäs Domkyrka, Kulturhistoriskt värdefull kyrklig
inventarie, Strängnäs Stift, Kördatum: 2018-05-02
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Nästa man är också vänd med ryggen mot betraktaren och har även sitt huvud riktat uppåt mot
figurerna ovanför. Samma gäller den tredje mannen i gruppen. Mannen till höger står på knä
över trappan i mitten av scenen. Han håller även i en slags stav i sin vänstra hand medan han
tittar upp mot figurerna ovan. Resterande tre män står grupperade där två av dem tittar upp
mot figurerna ovan medan den tredje tittar bort.
Figurerna ovanför dessa sju föreställer t v en man stående i det ena podiet. Han bär en stor
hatt och står med sina armar lutade över kanten på en svart kudde. Mannen har ett stort mörkt
skägg och hår i samma färg. T h om mannen står en grupp med tre män på en framåtlutad
platå där två av männen klädda i guldfärgad rustning står på ömse sida om mannen i mitten.
Mannen i mitten bär en guldfärgad mantel över sin halvnakna kropp samtidigt som han har
sina händer bundna framför sig. Han bär även en krans på huvudet. Sista mannen längst t h
står i det andra podiet bär en huvudbonad med vita detaljer vars huva hänger över hans axlar.
Dessa fem män möter alltså blick med de sju männen nedanför, som om de för en
konversation med varandra. Denna scen ska alltså föreställa Jesus möte inför Pontius Pilatus.
De utmärkande karaktärsdragen för att kunna konstatera detta är den klassiska avbildningen
av Jesus, med den flätade törnekransen stående inför soldater och befolkning nedan som har
kommit in till Pilatus med anklagelser för att Jesus sägs vara judarnas konung, bilden kallas
ofta för Ecce Homo som från latin betyder ”se människan” som Pilatus skriker ut till folket
när han visar upp Jesus.59 Den flätade törnekransen symboliserar sorg och synd och den är
även är ett vanligt attribut inom passionshistorien, historien om Jesu lidande och död och alla
de händelser som ingår vilket är ett återkommande tema under Jesus historia – sorg.60 Pilatus
är den personen t v i podiet med det långa skägget och den andra personen t h i det andra
podiet ska föreställa översteprästen som då också har fört fram anklagelserna mot Jesus.
Pilatus frågar Jesus om anklagelserna är sanna men Jesus varken förnekar eller erkänner
vilket gör Pilatus förvirrad och därmed kan han heller inte döma honom skyldig med gott
samvete. Folket är väldigt envisa och insisterar på att Jesus ska dömas skyldig, Pilatus ger
därför med sig och dömer honom skyldig men han är också väldigt tydlig med att han inte tar
ansvar för vad som händer med Jesus. Pilatus låter folket gör vad de vill med honom och
”döma honom efter sin egen lag”, detta behövdes då folket inte hade rätt att döda någon enligt
deras lagar.61 I denna scen finns även en gömd anekdot som var vanligt att placera i
altarskåpen för att på något sätt göra det synligt vem som hade beställt in det. I detta fall ser vi
att på kolonnetten intill podiet där Pilatus sitter finns en väldigt liten figur placerad, ett lejon
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med en vapensköld. Vapenskölden tillhör Cordt Rogge som var beställaren för altarskåpet i
Strängnäs domkyrka. Varför man gjorde detta var för att man som beställare, i detta fall Cordt
Rogge, investerade mycket i kyrkan och bidrog till att köpa in detta stora altarskåp
tillsammans med två till mindre altarskåp. Rogges idé var då att på ett sätt föreviga sig med
altarskåpet så att hans bidrag till kyrkan alltid fanns kvar, därför satte han sin signatur i själva
altarskåpet.62
Ovanför denna stora scen i nischen finns två mindre scener i enskilda nischer, en på varsin
sida ovanför männen i podierna.

Bild: Från bok ”Strängnäs domkyrka II:2 Inredning” med tillstånd från Riksantikvarieämbetet

Scenen till vänster består av fem figurer där alla är män. Fyra av männen sitter runt den
femte som sitter i mitten med förbundna ögon, händerna korsade i sitt knä. De fyra männen
som omringar mannen i mitten har alla fokus på honom och alla håller även upp sin ena hand
i luften. Denna scen ska då föreställa hånandet av Jesus, också kallad för kindputsningen, som
sker efter domen av Pilatus och innan korsfästelsen. Jesus är placerad i mitten med en
ögonbindel och soldaterna runtom honom helt enkelt slår Jesus på huvudet och ger honom
örfilar, hånar honom för att han sägs vara judarnas konung.63

Aron Andersson & R. Axel Unnerbäck (red.), Strängnäs domkyrka. 2. 2, Inredning = [The church interior,
fittings], Almqvist & Wiksell international, Stockholm, 1978 s.20, Se även: Strängnäs domkyrkoförsamling med
Aspö, Objektblad Strängnäs domkyrka, Kulturhistoriskt värdefull s.20
63 Joh 19:1–12
62

24

Bild: Ur ”Strängnäs domkyrka II:2 Inredning” med tillstånd från Riksantikvarieämbetet

Nästa scen t h består av sex figurer, även här är alla män varav fem av dem omringar den
sjätte mannen som sitter i mitten av scenen, händerna korsade i sitt knä, blicken ner mot
golvet. De övriga männen har alla blicken mot mannen i mitten och håller i någon form av
stock eller balk som är lutad ned på den sittande mannens huvud. Denna scen är ett ytterligare
moment inför korsfästelsen som kallas för Törnekröningen. Detta moment händer samtidigt
som kindputsningen då soldaterna som har slagit Jesus också flätar en krans av törnen och trär
på Jesus huvud. 64
Vi kan även se en mindre scen högst upp i mitten av den stora nischen där det framställs
tre män. (Se bild s.19) Figuren t v står på knä och håller i ett knippe ris. Bakom honom står en
man med sin blick mot den tredje mannen som står utan kläder. Han har endast ett vitt skynke
över höfterna och han håller händerna runt en slags påle eller stock. På ömse sida av denna
scen finns två bevingade figurer placerade på platåer utanför scenerna. Denna scen beskrivs
som Gisslingen, ett moment ofta utfört innan en avrättning där man piskade någon med ris
eller rep och här är det Jesus som står mot pålen och blir piskad inför korsfästelsen.65
Nästa nisch i corpus, mittpartiet, är också uppdelad i flera scener, två större scener och två
mindre i egna nischer. (Se bild s.19) Förgrunden består av tio figurer varav nio är män och en
är kvinna. T v står kvinnan och håller ut sina händer ihopsatta framför henne. T h om kvinnan
står en man i en dansande position och håller upp armarna över huvudet. Bakom honom står
det ytterligare två män, dock syns endast deras ansikten. I mitten av denna scen finns det två
män där den främre mannen bär en guldfärgad kappa över sig och en krans på huvudet. Han
64
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bär även på sin vänstra axel ett kors, bakom honom står en man som håller sin vänstra hand
på korset tillsammans med mannen i krans. T h om dessa ser vi i bakgrunden två figurer med
ryggen vända mot oss och har sina händer bundna vid deras ryggar. Framför ser vi två män,
mannen t v håller i sin vänstra hand ett rep som är lindad runtom mannen t v om honom. Den
siste mannen längst t h håller upp sin vänstra hand mot himlen och har även blicken i samma
riktning. Denna scen ska då föreställa Jesus som bär på korset på väg till Golgata där han ska
korsfästas.66 Personerna runtom honom är bödeln och soldater som följer med honom till
platsen för att just korsfästa honom och kvinnan längst t v kan föreställa Maria från Magdala
som har följt med Jesus från Galileen samt under de stora händelserna såsom korsfästelsen
och gravläggningen och just krukan hon bär var då en kruka med balsam eller smörjelse:
Maria av Magdala kunde också kallas för ”den anonyma synderskan” som tvättade Jesus
fötter och smorde in dem med balsam vilket då skulle få Jesus att förlåta henne för hennes
synder.67
De två männen t v i scenen med sina förbundna händer kan möjligtvis föreställa de två
rövarna som ska korsfästas bredvid Jesus.
Nästa scen, den större i mitten av nischen består av femton stycken människofigurer och en
häst. (Se bild s.19) I förgrunden t v ser vi en man och en kvinna, där mannen står med
kvinnan avsvimmad i sin famn. Bredvid dessa ser vi ytterligare två kvinnor, där kvinnan t v
håller upp sina armar mot himlen samtidigt som hon riktar blicken åt samma håll. Kvinnan t h
håller i ett vitt tygskynke och tittar ner åt vänster mot marken. Sista figurerna i förgrunden är
en vit häst i profil åt vänster med en man sittandes på dess rygg. Mannen tittar uppåt i profil åt
vänster, han håller även upp sin högra hand i vädret med pekfinger och långfinger utsträckta. I
bakgrunden av scenen ser vi t v tre män där alla har blicken uppåt i profil åt höger. T h i
bilden ser vi två män där mannen t v tittar uppåt i profil åt höger och den sista mannen ser vi
framifrån. Ovanför denna folkmassa ser vi de sista sju figurerna, i förgrunden tre män. T v en
man hängandes i sina avbrutna armar över en T-formad stock. Han bär endast ett skynke över
höfterna och håller sina ben ut i vädret samt tittar uppåt mot himlen. På motsatt sida av scenen
hänger en liknande figur, en man med sina armar över en T-formad stock, dock är dennes
armar istället bundna i rep runt stocken. Denne man har också endast ett skynke över
höfterna, skägg och håret hängandes framåt i ansiktet och huvudet lutat nedåt med slutna
ögon. Den tredje mannen i förgrunden hänger i sina handleder på ett stort kors i mitten av
scenen, även han bär endast ett vitt skynke över höfterna och han bär en flätad krans på
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huvudet. I bakgrunden av dessa tre män ser vi två bevingade kvinnor, en på varsin sida om
mannen på korset.
Hela denna scen avbildar korsfästelsen med Jesus hängandes på korset i mitten med sin
flätade törnekrans. Vi ser också rövarna på ömse sida om Jesus som avrättades samtidigt och
det sägs att rövaren t h var den goda och t v var den onde rövaren. Detta kan kopplas till
Lukasevangeliet där den ene rövaren bad Jesus att tänka på honom när han kommer till
himmelriket.68 Därför kan de figurerna ovanför rövarna symbolisera vem av dem som är god
respektive ond, den gode rövaren har en ängel som bär på den gode rövarens själ och ovanför
den onde rövaren finns en djävul som bär bort hans själ.69 En ytterligare symbolik med
rövarna är att den gode rövaren har huvudet och öppna ögon uppåt mot himlen och den onde
rövaren har sitt huvud nedåt och slutna ögon mot helvetet.
Folkmassan nedanför korsfästelsen ska föreställa pöbeln med bland annat soldater och
knektar. T v ser vi också jungfru Maria, Jesus mor, fallandes i Johannes famn då det beskriv i
Bibeln att jungfru Maria fanns på plats med lärjungen som Jesus älskade, Johannes.70 På plats
är också Maria från Magdala som står precis vid korset och tittar upp på Jesus. De bevingade
flickorna bredvid Jesus ska föreställa änglar som från det grekiska ordet angelos betyder Guds
budbärare med vingar som attribut och även beskyddare av de oskyldiga och rättfärdigade har
antagligen kommit för att hämta Jesus eller att förmedla Jesus oskuld.71 72
De två mindre nischerna är väldigt svåra att tyda i denna stora nisch då de göms av de
större figurerna, därmed saknas även enskilda bilder på dessa nischer. ”Strängnäs domkyrka,
II:2 Inredning” skriven av Aron Andersson och R Axel Unnerbäck berättar att scenen t v
föreställer Jesus som förs bort av tre knektar från Pontius Pilatus, säkerligen efter att han har
dömt honom och innan de beger sig mot Golgata. Nästa scen föreställer Jesus nere i dödsriket
där han möter Adam och Eva och Jesus drar ut Adam ur dödsrikets ingång som föreställer ett
gap hos ett odjur. Bakom de har porten stängts och under porten ligger en platt djävul.73
Den tredje och sista nischen i corpus innehåller en större scen samt tre mindre nischer. (Se
bild s.19) Den stora scenen innehåller tio figurer, fem män och fem kvinnor. T v ser vi i
förgrunden en kvinna längst in i vänstra kanten av nischen, hon tittar ned mot golvet med ett
ledsamt ansiktsuttryck medan hon håller sina händer ihopsatta och riktade mot marken.
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Bredvid kvinnan står en man och håller ut sin vänstra handflata. Vidare ser vi två figurer, en
kvinna sittandes med en man i sitt knä. Mannen ligger lealös över hennes knä medan hon
håller upp hans huvud. Nedanför paret ser vi en krans liggandes på golvet. T h om detta par
står en kvinna knäböjd med sin arm mot den bleka mannens knä. Sista kvinnan i förgrunden,
längst t h, står upp i profil mot vänster och håller i båda händer fram en slags behållare med
guld- och mörkblåfärgade detaljer i ett randigt mönster. Ledet bakom denna förgrund av
figurer står de resterande ur scenen. T v ser vi en stege som hålls upprätt av en man. Bredvid
honom ser vi en man som håller i tre stora spikar och ett vitt tygskynke. Nästintill honom står
det ett högt kors med en skylt högst upp. T h om korset står en man, i sin famn håller han en
form av avbitartång i väldigt stor storlek och håller sina händer korsade över höger sida av sitt
bröst. Den sista figuren i scenen är en kvinna som håller i en slags behållare. Kristi begråtande
är en benämning för denna framställning, den innehåller även en pietà där jungfru Maria
håller sin döde son i knäet vilket sker i mitten av scenen.74 Vi ser då stunden efter
korsfästelsen och efter att Jesus har blivit nedtagen från korset. Johannes är närvarande t h om
Jesus och jungfru Maria, vi ser även Maria från Magdala på knä framför Jesus. I bakgrunden
finns också Josef från Arimataia som var den som tog ner Jesus från korset och bredvid
honom står Pontius Pilatus med spikarna som höll upp Jesus på korset.75

Bild:Korsnedtagningen, ur ”Strängnäs domkyrka II:2 Inredning” med tillstånd från
Riksantikvarieämbetet

Den lilla scenen t v innehåller sju figurer. T v ser vi i förgrunden en kvinna med huvudet
nedåt under sin sjal. Bredvid henne en halvnaken man med blodiga sår på sin högra sida, han
74
75

Andersson, Unnerbäck, 1978, s.30
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/josef-(från-arimataia) (Hämtad 31-12-18)

28

bär en krans och har slutna ögon. Han har även ett vitt tygskynke under sig och runt sina
armar. Mannens ben bärs upp av en man stående på knä mot den halvnakna mannen och tittar
nedåt mot marken. I bakgrunden ser vi t v ytterligare en man med sin blick riktad nedåt. Nästa
figur är också en man som håller sina armar under den halvnakne mannens armar. Resterande
två figurer är båda kvinnor, kvinnan t v bär en lindad vit turban med en sjal runt sitt huvud.
Kvinnan t h bär en slags krona och hon håller upp sina händer ihopsatta framför sitt bröst.
Slutligen står det ett högt kors i mitten av scenen. Denna scen är en framställning av
korsnedtagningen, som i sig själv berättar händelsen om när Josef av Arimataia ber Pilatus om
att få ta ner Jesus kropp från korset. ”På kvällen kom en rik man från Arimataia som hette
Josef och som också han hade blivit lärjunge till Jesus. Josef gick till Pilatus och bad att få
Jesu kropp /…/ och Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg…” skrivs det i
Matteusevangeliet, det som framställs i scenen. Josef klättrade alltså upp på korset och tog ner
Jesus i ett linnetyg.76 Närvarande har vi då Jesus i mitten med sin törnekrans, jungfru Maria t
v och Josef t h. Johannes högst upp t v, sedan Pontius Pilatus och två kvinnor som var Jesus
anhängare från Galileen.

Bild: Ur ”Strängnäs domkyrka II:2 Inredning” med tillstånd från Riksantikvarieämbetet

Nästa scen, högst upp i mitten av den stora nischen, består av sex figurer. Fokus i denna scen
är på mannen i mitten av scenen som ligger halvnaken på en slags skiva. T v står en man som
håller i en liten öppen kista i sina händer mot den halvnakne mannen. Bredvid honom står en
kvinna som håller sina handflator mot varandra upp mot sitt bröst. Nästa figur är en man,
stående precis bakom mannen på skivan och tittar på den öppna kistan som visas upp. Nästa
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figur är också en man som håller upp sina händer ihopsatta framför sitt bröst. Sista figuren i
scenen är en man, stående på knä med en spetsig huva. Han håller i en lång pinne mot den
nakne mannens ena smalben. Denna bild föreställer smörjelsen som sker efter
korsnedtagningen och innan man ska begrava Jesus. Det är alltså Jesus som ligger ned på
skivan med diverse personer och mannen som står på knä framför Jesus är den man som utför
smörjelsen.77

Bild: Gravläggningen, ur ”Strängnäs domkyrka II:2 Inredning” med tillstånd från
Riksantikvarieämbetet

Den sista scenen i denna stora scen består av sex figurer. En av figurerna är i centrum för
denna scen, en halvnaken man liggandes på en slags platå. Bakom denna man ser vi t v en
man tittandes ner på den utslagne mannen. Bredvid honom står en till man med blicken åt
höger. Nästa figur är troligen en kvinna, hon bär en mantel med huva över hennes huvud och
hon håller den halvnakne mannens vänstra arm intill sig. Nästa figur är en man som håller om
den halvnakne mannens ben. Siste figuren i scenen är en kvinna sittandes på sina knän
framför den halvnakne mannen. Hon håller upp hans högra hand och har sin vänstra hand ner
i en slags kruka. Den slutliga scenen föreställer det sista steget ur Jesu död, gravläggningen.
Här ser vi Jesus föras ner i sin grav med hjälp av Josef och Nikodemus som var medlem i
judarnas stora råd och enligt Johannesevangeliet var närvarande under begravningen. I
bakgrunden ser vi Johannes och jungfru Maria. Framför Jesus står Maria från Magdala på knä
med sin hand ner i smörjelsekaret.78
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Härad kyrkas högaltarskåp

Fotografi: Frida Leiding med tillstånd från Vårfruberga-Härad kyrkoförsamling

Härad kyrkas högaltarskåp var troligen tillverkat, tillsammans med två ytterligare altarskåp
som står vid sidan av högaltarskåpet, av en dominikanermunk vid namn Herman Pictor som
kom till Strängnäs år 1507 från Dortmund, Tyskland.79 Corpus är indelat i fem partier varav
fyra är nischer och i det femte partiet utspelar sig huvudscenen. Alla fyra nischer och
mittpartiet har förgyllda bakgrunder, en simpel men väldigt ståtlig bakgrund samt har alla fem
partier varsin väldekorerad baldakin ovanför vardera scen.80 Nischen uppe i vänstra hörnet
föreställer en skulpterad stående kvinna. Hon bär en förgylld dräkt med mörkblå detaljer. Hon
har även en förgylld krona och hon bär på ett spädbarn i sin famn. En kvinna med en krona
bärandes på ett spädbarn är väldigt utmärkande för den kristna religionshistorien och man kan
med dessa attribut konstatera att kvinnan föreställer jungfru Maria med Jesusbarnet. Som sagt
är de välkända attributen för jungfru Maria en krona och de mörkblå detaljerna i hennes
mantel. Färgen blå var vanlig att ha med i konstverk där Jesus och jungfru Maria avbildas,
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oftast då när jungfru Maria avbildas tillsammans med Jesus vilket är fallet här.81 Denna
framställning är vanlig när man avbildar bebådelsen, det vill säga när jungfru Maria får reda
på att hon är gravid med Jesus. Bebådelsebilder var väldigt populära under medeltiden vilket
gör att vi enkelt kan identifiera henne i denna nisch.82
I nischen i det nedre vänstra hörnet framställs även här en kvinna. Hon håller i en slags
behållare i sin vänstra hand tätt intill sin famn tillsammans med sin högra hand. För att kunna
identifiera kvinnan ser vi på de attribut hon har med sig i nischen, vilket är den kruka hon
håller i och en specifik kvinna utöver jungfru Maria i den Jesus historia är Maria från
Magdala som var en av hans anhängare.
Nischen i övre högra hörnet har en skulpterad stående man till skillnad från nischerna på
vänster sida. Han bär en förgylld huvudbonad som är hög och spetsig och håller upp sin högra
hand där han även visar upp sitt pekfinger riktat uppåt. I sin vänstra hand håller han i en slags
spira som även den är förgylld. I sin huvudbonad har han ett föremål som träder fram, vilket
föreställer fästet av ett svärd. Även här ett förenklat ansiktsuttryck utan några framträdande
detaljer. Enligt beskrivningen skriven av Gunnar Redelius föreställer denna man en
ärkebiskop av Canterbury, Thomas Becket, som blev mördad med ett svärd i sin egen
domkyrka under sent 1100-tal.83 Det vi kan identifiera hos mannen med hjälp av denna
förklaring är att huvudbonaden han bär är en mitra, en form av hatt buren av biskopar och
ärkebiskopar som symboliserar deras auktoritet.84 Historien om Thomas av Canterbury lyder
att Thomas Becket var en kunglig kansler men valdes till ärkebiskop av Canterbury under
1100-talet. Han avsade sig uppdraget som kansler och istället antog uppgiften helt som
försvarare av kyrkan. I och med detta kom han i konflikt med kungen vilket ledde till att han
avsattes som ärkebiskop år 1164. Senare efter att han flytt till Frankrike, återvände han till
Canterbury efter förhandlingar med kungen. Dock blev han mördad av fyra riddare i
katedralen, möjligt att kungen står i skuld till detta och sen dess har han uppfattats som martyr
för kyrkan och därmed förklarad ett helgon.85 Föremålet i Beckets mitra ska då föreställa ett
svärd vilket då passar ihop med Redelius beskrivning och vi kan även konstatera att denna
framställning av Thomas Beckett är en helgonbild då det är vanligt att helgon framställs med
attribut som var orsaken till deras död, i detta fall ett svärd.
Den fjärde och sista nischen i det nedre högra hörnet framställs en skulpterad man.
Mannen bär en förgylld mantel med betydligt mer mörkblå partier men de hänger antingen
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ojämnt eller är avklippt på höger sida då det ser ut som att han håller i den avklippta delen av
manteln in vänstra hand. Mannen har axellångt mörkbrunt hår med en förgylld krona på
huvudet och han håller ett svärd i sin högra hand tvärs framför honom ner på marken vid hans
vänstra fot där det även sitter en liten man. Han står på knä och är i höjd med den stora
mannens knä. Den lilla mannen är väldigt lättklädd, endast i ett vitt skynke från midjan ner till
knäna och har mörka fläckar över hela sin kropp som kan föreställa smuts. Den stora mannens
blick är riktad ner mot golvet och hans uttryck ser ledsamt och dystert ut till skillnad från de
andra skulpturerna i övriga nischer. Det är rätt att mannens mantel är avklippt och en man
känd för att ha gjort detta är S:t Martin som enligt historien delar med sig av sin mantel till en
fattig man som då i bilden ska föreställa den lilla person som står på knä vid Martin. Martin
var född i Ungern och blev konverterad till kristendomen som barn och rymde till ett kloster.
Hans far insisterade om att Martin skulle bli soldat så Martin gick med i ett rytteri i Frankrike.
I staden Amiens mitt i vintern mötte Martin en tiggare med på tok för lite kläder och då erbjöd
Martin en del av sin mantel till tiggaren. Den kvällen uppenbarade sig Kristus för Martin och
sade att det han gjorde för den fattiga mannen, gjorde han för honom också. Efter denna
händelse bestämde sig Martin för att ägna sitt liv till religion och bad om att få lämna
militären. En vanlig framställning av S:t Martin är i sin militära klädsel där han skär av sin
mantel med sitt svärd och ger till tiggaren, vilket vi ser här.86
Mittpartiet i corpus har en större scen uppdelad i två med figurer i den övre och nedre
delen av scenen. I den nedre delen av scenen finns det sex figurer, tre kvinnliga t v och tre
manliga t h. T v är det två kvinnor och en man i det nedre hörnet där mannen längst t v står
vriden åt höger. Kvinnan bredvid sitter på knä, också kroppen vriden åt höger. Den tredje
kvinnan står på knä med kroppen riktad åt vänster och huvudet riktat rakt fram. Hon har en vit
sjal lindad runt huvudet som hänger ner runt ansiktet och halsen. Kvinna nummer ett har sin
högra hand över axeln på kvinna nummer två, kvinna nummer tre håller sin högra hand
bakom kvinna nummer två och sin vänstra hand i kvinna nummer tvås vänstra hand.
Till höger om dessa tre kvinnor står det tre män klädda i grå rustning med förgyllda
detaljer. Mannen längst t v har dessvärre förlorat sin vänstra arm, han är framställd i profil åt
vänster och han håller sitt huvud högt. Nästa man är riktad rakt framåt och håller i ett långt
spjut i sin vänstra hand och håller också upp sin högerhand mot himlen. Siste man står i
vänsterprofil och har också ett spjut i sin vänstra hand.
Vidare till den övre delen av mittscenen i corpus av altarskåpet framställs fem olika
figurer. T v finns det en man upphängd på en träplanka med armarna vikta över och bakom
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plankan och kroppen hängandes i luften. Mannen har en vit ögonbindel som täcker hans ögon
och håren delvis hängt över bindeln. Mannen är väldigt smal och har ett tygskynke över
höfterna, benen luften med sitt högra ben rakt och det vänstra benet vikt upp mot knäet.
Bredvid mannen finns det en mindre figur i form av en ung flicka med vingar. Hennes armar
är något utsträckta men böjda inåt, hon har också blicken riktad nedåt mot figurerna i nedre
delen av scenen.
Den tredje figuren från vänster föreställer en man med slutna ögon som hänger fast på en
träplanka. Till skillnad från den första mannen hänger man nummer tre med armarna rakt ut
och längs plankan. Han har mörkbrunt hår som ligger över axlarna och även mörkbrunt skägg,
han har en krans runt huvudet som är målad i mörkgrön färg. Han är väldigt mager då hans
revben är väldigt framträdande men hans ben hänger båda rakt ner till skillnad från man
nummer ett. Han är även väldigt lättklädd och har endast ett tygskynke över höfterna men
detta skynke är istället förgyllt och har mörkblå detaljer som hos figurerna i nischerna.
Den fjärde figuren från vänster är väldigt lik den lilla flickan som var figur nummer två.
Den här flickan har också mörkbrunt hår, förgylld klänning och förgyllda vingar på ryggen.
Hon håller även sina armar på ett väldigt likt sätt som den andra flickan. Det som skiljer mest
mellan dem är att flicka nummer två är placerad något högre upp i jämförelse med den första
flickan. Blicken är riktad nedåt mot de tre männen i nedre delen av scenen, precis som den
första flickan.
Den femte och sista figuren är väldigt lik den första mannen längst till vänster i den högre
delen av scenen. Också en man som hänger på en träplanka med armarna över och bakom
plankan. Mannen är också väldigt mager som den första mannen och även den tredje mannen
som är placerad i mitten av alla figurer i den övre delen av scenen. Mannen har också, som
den första längst till vänster, sitt ena ben rakt och sitt andra vinklat åt sidan med foten i höjd
med sitt andra knä. Männen på varsin sida speglar varandras kroppshållning vilket gör att de
formar likadana positioner men i motsatt riktning i relation till varandra. Det som skiljer den
tredje mannen från den första är att han inte har en ögonbindel, han har istället längre hår som
täcker hans ansikte och även mustasch och skägg.
Den övre delen är det moment i scenen som avslöjar mest för oss, här kan vi se att mannen
hängande på korset i mitten föreställer Jesus, med sin position på ett kors och sin törnekrans
på huvudet. Vi kan också se att Jesus har en gloria bakom huvudet, med både gulfärgade och
mörka detaljer. Gloria är alltså ett ljussken runtom huvudet, vanligtvis cirkel-formad och den
är placerad på heliga personer för att identifiera deras värdighet.87 I detta fall med tanke på
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hur han är upphängd på korset föreställer detta korsfästelsen vid Golgata, vilket också alla de
andra momenten kompletterar. De männen som hänger på ömse sida om Jesus ska föreställa
de två rövare som enligt evangelierna ska avrättas samtidigt, en till höger och en till vänster.
De mindre kvinnorna med vingar mellan rövarna och Jesus ska då föreställa änglar.
Resterande personer i scenen ska föreställa den publik korsfästelsen hade, specifikt de riddare
t h då det var de tillsammans med översteprästerna som anklagade Jesus för att vara judarnas
konung och ville se honom korsfästas vilket de också fick göra själva. Efter korsfästelsen
satte de sig och vaktade honom.88 Kvinnan i mitten ska då föreställa jungfru Maria, Maria
från Magdala t h och mannen t v föreställer aposteln Johannes. Jungfru Maria sittandes
förtvivlad i mitten med Maria från Magdala och Johannes som båda tittar bort från den
hemska händelsen.

Ytterselö kyrkas altarskåp

Fotografi: Frida Leiding med tillstånd från Stallarholmens kyrkoförsamling

Altarskåpet i Ytterselö kyrka är tillverkat i Antwerpen strax efter år 1500, utfört av en
sörmländsk beställare som dessvärre är okänd.89 Corpus i Ytterselö kyrkas altarskåp är
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uppbyggt i tre nischer, två mindre till höger och vänster och sedan en större nisch i mitten.
Alla har förgyllda dekorationer ovanför scenerna i form av baldakiner och ett djup med
dekorerade och förgyllda väggar.
I nischen till vänster står en ensam manlig figur som är klädd i en förgylld skrud som är
knuten i midjan och även en slags sjal lindad runt sitt huvud och ned över axlarna. Klädseln
har också stora partier med mörkblå färg som kontrast. Mannen har mörkgrått kort hår som
träder fram under sjalen och i och med hans ansiktsuttryck ser han ut att vara en äldre man.
Han håller en fisk i sin vänstra hand och en yxa i sin högra hand. Den person känd för att
avbildas med en yxa och en fisk i sina händer är ett skyddshelgon vid namn Botvid som levde
under början av 1100-talet. Botvid kom från Södermanland och hade tidigare blivit kristnad i
England innan han återvände till Sverige som en missionär. Som tidigare nämnt var det
vanligt att avbilda helgon med de verktyg de blev dödade med och det sägs att Botvid blev
dödad av en träl med yxa på Rogö i Södermanlands skärgård, skärgården kan då framställas
genom fisken. Det sägs att Botvids kvarlevor fördes till staden som idag kallas för Botkyrka.90
I nischen till höger, alltså den tredje nischen från vänster, finns det också en manlig figur.
Även han har en förgylld klädsel men denna är i form av en mantel, också med mörkblå
detaljer som syns vid ärmarna och i vecken av klädseln. Mannen har också en huvudbonad
som är hög och spetsig, den är mörkblå med förgyllda kanter och sömmar. Det ser också ut att
finnas ett mönster på huvudbonaden i det mörkblå, möjligtvis stjärnor är det som föreställs.
Han håller upp tre stenar i sin vänstra hand och har sin högra hand upphöjd med sitt pekfinger
och långfinger pekandes uppåt. Med hänsyn till hans ansiktsuttryck ser han också ut att vara
en äldre man och han ser någorlunda lugn ut men ändå bestämd. Till att börja med kan vi
diskutera hans huvudbonad som med sin form föreställer en mitra, alltså en slags hatt som
bärs av biskopar och ärkebiskopar. Detta betyder att han är en slags biskop, vilken position
han har kan vi ta reda på genom att titta på de andra attributen nämligen stenarna han håller i.
Vi förhåller oss fortfarande till det faktum att ett helgon kan avbildas med de verktyg han blev
dödad av. En biskop alltså har blivit dödad av stenar kan vi återkoppla till ett känt helgon för
Södermanland som blev stenad till döds, S:t Eskil. Eskil var en missionär och biskop i
Södermanland under 1000-talet som enligt legenden blev stenad av hedningar utanför
Strängnäs och sedan fördes och förvarades hans reliker av johanniterna i staden Tuna, som
senare fick namnet Eskilstuna. S:t Eskil är även skyddshelgon för Strängnäs Stift och är
apostel för Södermanland tillsammans med Botvid.91
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Nischen i mitten av corpus föreställer en kvinna som är betydligt större än de två männen
på vardera sida och hon är även upphöjd i altarskåpet vilket får henne att framställas som
ännu större. Kvinnan har långt mörkblont hår som sträcker sig ner över axlarna och bak på
hennes rygg. Hon har även en förgylld och detaljerad krona på huvudet samt en rikligt
förgylld klädsel som är vackert draperad över henne och den har även mörkblå detaljer som
kan ses på insidan av ärmarna. Kvinnan har dessutom ett spädbarn i sin famn, buren med
hennes högra arm och hon håller i en bok i sin vänstra hand. Spädbarnet har kort lockigt
gyllene hår och ett vitt tygskynke lindat runt sin midja. Barnet har armarna utsträckta mot
boken och håller i ett av sidbladen.
En kvinna med gyllene långt hår och en krona, som bär ett spädbarn och en bok i sin famn
är alltså de attribut vi kan se hos denna kvinna och attributen tillsammans skapar en avbild av
ingen mindre än jungfru Maria med Jesusbarnet. Denna framställning av jungfru Maria och
Jesusbarnet kan även vara en del ur en större bild, möjligtvis tagen från den traditionella
bilden av Marie bebådelse då vanliga attribut i den framställningen är boken och kronan.92
Eftersom bebådelsen står för händelsen när jungfru Maria får reda på att hon är gravid kan
detta inte stämma då hon redan håller i den redan födde Jesus, dock finns det en term för
denna stående position av jungfru Maria med Jesus i sin famn som på engelska kallas Mother
worthy of love.93 Med jungfru Maria i centrum för detta altarskåp finns det en speciell
benämning för Ytterselös altarskåp och det kallas för Mariaskåp, eftersom att bilder av
jungfru Maria ofta kallas för mariabilder.94
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Aspö kyrkas altarskåp

Fotografi: Frida Leiding med tillstånd från Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Aspö kyrkas altarskåp anses vara ett svenskt arbete, skänkt av Erik Axelsson Tott år 1477.
Mått för altarskåpet är 213 x 410 x 21cm.95 Altarskåpet i Aspö har sitt corpus uppdelat i fem
scener, varav fyra av scenerna är i mindre nischer placerade uti varje hörn och sedan en stor
scen i mitten. Den första nischen, uppe i vänstra hörnet innehåller sammanlagt sju snidade
personer uppradade i två led. T v finns en man i det bakre ledet som tittar upp mot himlen.
Nästa person, också en man, ser vi endast huvudet av och han har sitt huvud vridet åt höger.
Nästa man vi ser endast ner till axlarna, resten av kroppen är täckt. Slutligen, man nummer
fyra i den bakre raden har huvudet högt men här ser vi endast ner till hans axlar. Den främre
raden av figurer som består av tre män där den första mannen t v står med kroppen vriden åt
vänster. Han håller även en stor träplanka i sina händer och har huvudet lätt uppriktat åt
vänster mot den andra mannen i den främre raden som bär på majoriteten av träplankan över
sin axel. Den andra mannen har en grön krans runt huvudet och är klädd i en golvlång klädsel
med långa ärmar och är knuten i midjan. Mannen har bloddroppar målade över pannan, under
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ögonen, över armar och fötter. Den sista mannen i den främre raden har sin blick riktad mot
mannen i mitten, han har en vriden position samt hans armar är vikta upp mot sitt bröst.
Mannen i fokus i denna scen är uppenbarligen den blödande mannen bärandes på det stora
korset, som ska föreställa Jesus på väg mot berget Golgata inför sin korsfästelse. De personer
runt om honom ska föreställa pöbeln och de soldater som hade anklagat Jesus för att vara
judarnas konung enligt de fyra evangelierna. Vi ser här också att Jesus bär på korset själv med
hjälp av mannen bakom honom medan de andra endast står i bakgrunden och inte ens tittar på
honom, de tittar istället åt andra håll.96
Nästa nisch i det nedre vänstra hörnet har tre snidade figurer i scenen varav figuren längst
till vänster endast visar sin baksida. Figuren är klädd i åtsittande byxor och en mörkgrön
långärmad överdel. Figuren har även en stor huvudbonad. Figuren står med höger knä lutat
uppe på en slags bänk med vit stomme och röd ovansida som står på ett vit- och grönrutigt
golv. Figuren håller upp sin högerarm och håller i en rödfärgad stav, det ser även ut som att
den håller i en liknande rödfärgad stav i sin andra hand. Figuren till höger om den första är en
man sittandes på den här bänken. Han verkar inte ha några kläder under kappan han bär då
hans överkropp är synlig. Mannen bär en grön krans på huvud som mannen i nischen ovan
och även den här mannen har bloddroppar över ansiktet, överkropp, armar och fötter. Den
tredje och sista figuren i scenen kan vi se framsidan på och kan konstatera att det är en man.
Han har blicken riktad mot den första figuren och håller i vad som verkar vara likadana, om
inte samma, röda stavar den första figuren håller i. Dan har sin högra arm uppe i luften med
en av ändarna till stavarna och den andra änden i sin vänstra hand som är i höjd med magen.
”De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på
honom /…/ De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom…”97 Detta citat ur
Markusevangeliet beskriver när Jesus har blivit dömd av Pilatus och sedan blir hånad av
soldaterna inför korsfästelsen och det är detta vi ser här. Två män står på ömse sidan om den
blödande Jesus och svingar käppar i luften. Här är istället Jesus klädd i en guldfärgad mantel
till skillnad från den purpurröda manteln i den skrivna berättelsen.
Den tredje nischen i det övre högra hörnet föreställer en scen bestående av sju personer,
fyra män och tre kvinnor. Från vänster kan vi först se en man instängd bland de andra
figurerna, dock ser vi inte mer än hans ansikte. Näst intill honom står man nummer två, denne
har ett yngre utseende men samma som tidigare så är huvudet allt vi kan se av denne man
också. Den tredje mannen hänger i sin vänstra arm över ett stort kors i trä och i sin högra hand
håller han i ett vitt tygskynke vilket är lindat runt den fjärde mannen. Den fjärde mannen är
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likblek med blodfläckar över sina händer och ben och ansikte där han har svart hår och skägg.
Mannen ligger horisontellt över hela scenen med sin vänstra arm liggandes över sin egen
kropp och sin högra arm hängandes ned bredvid en av kvinnofigurerna. Kvinnan först t v i
scenen sitter på knä i profil och visar sin vänstra sida utåt och håller om den liggande
mannens hand. Kvinnan till höger om den första kvinnan sitter också på knä med sina händer
framtagna i riktning mot den liggande mannen och hon tittar upp mot himlen med en ledsen
blick. Den tredje kvinnan och sista figuren i scenen står upp med blicken riktat bort från de
andra figurerna. Kompositionen av denna scen, med dessa personer, föreställer ytterligare en
scen ur Jesus passionshistoria men denna utspelar efter hans död, nämligen när man tar ner
Jesus från korset inför gravläggningen. Kvinnorna i scenen föreställer möjligen de kvinnor
som hade följt med Jesus från Galileen och hade sett korsfästelsen, och även stannade kvar till
gravläggningen. Två av kvinnorna var Maria från Magdala och Josefs mor Maria och de två
männen kan enligt Johannesevangeliet vara två lärjungar där den ene hette Petrus.98 99
Den fjärde nischen i det nedre högra hörnet av corpus består av fyra figurer, tre kvinnor
och en man. Kvinnan längst till vänster står upp och har blicken riktad nedåt med tårar
rinnande nedför hennes ansikte. Hon håller händerna korsade över sitt bröst. Kvinnan stående
t h om henne har ett liknande ansiktsuttryck med tårar rinnande ned för sitt ansikte, hon har
även sin högra hand vid sin kind och sin vänstra hand vid sin hals. Framför dessa två figurer
sitter en kvinna med en man liggandes i sitt knä, helt blek med fläckar av blod över sina
armar, bröst, ansikte och ben. Den sittande kvinnan har sin högra arm runt om mannens och
sin vänstra hand uppe vid huvudet med en ledsam blick mot mannen.
Fokus i denna scen läggs på kvinnan i mitten med mannen i sitt knä, den döda mannen här
ska föreställa Jesus och scenen är utspelad efter att Jesus har blivit nedtagen från korset.
Kvinnan vars knä han ligger i kan konstateras vara jungfru Maria, dvs. Jesus mor som har fått
se sin son dö. Detta motiv är även känt som pietà som per definition är en framställning av
den sörjande jungfru Maria sittandes med sin döde son, Kristus, i sitt knä. Detta motiv var
väldigt känt under senmedeltiden och speciellt inom den passionsmystik rådande under
tidsperioden.100 Kvinnorna i bakgrunden ska antagligen föreställa de kvinnorna som följde
Jesus från Galileen och var närvarande under korsfästelsen, kvinnan till vänster föreställer,
med störst sannolikhet, Maria från Magdala.
Den femte scenen, som också är den största i mitten av corpus, består av totalt tjugotre
figurer spridda utöver hela scenen, åtta kvinnliga och femton manliga figurer. Scenen är också
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uppdelad i två, en skara med figurer i den nedre delen av scenen och även figurer i den övre
delen av scenen. Den nedre delen har vad man kan se tre rader med figurer och den främre
raden är att börja med. Listat från vänster är den första figuren i den främre raden en kvinna
klädd i gyllene dräkt stående med blicken rakt fram. Nästa figur till höger är också en kvinna
som står på knä med blicken riktat snett nedåt mot marken. Nästa figur är en kvinna med
blicken mot himlen som står bakom kvinna nummer två med sin hand på hennes axel. Figuren
till höger om henne är en man i en gående rörelse och håller i ett långt spjut i mörkröd färg
som sträcker sig uppåt i mitten av scenen. Bredvid denna man står ytterligare två män. Den
sista figuren i det främre ledet är en man i gyllene rustning som håller sin vänstra hand mot
sin grannes bröst. Han har en mörk huvudbonad och axellångt brunt hår.
Nästa led i folkmassan består av två män där mannen t v håller upp ett långt spjut mot
himlen i sina händer. Nästa man t h håller sin högra hand vid sin höft och sin vänstra hand
mot bröstet. Det tredje ledet av folkmassan i den nedre delen av scenen har fyra personer till
vänster, tre kvinnor och en man. De två första kvinnorna räknat från vänster har båda
guldfärgad klädsel. Kvinnan längst t v håller sina händer ihopsatta framför sitt bröst och den
andra kvinnan håller i en vit tygbit i sin högra hand. Den tredje figuren är en man som tittar
uppåt mot himlen och håller upp sin hand mot huvudet på den fjärde figuren, en kvinna som
står med händerna ihopsatta mot sitt bröst. De sista figurerna i folkmassan består av fem män
som alla står i rustning där den fjärde mannen från vänster håller i en slags stav i sin högra
hand.
Den övre delen av scenen består av de resterande fem figurerna, tre män och två flickor.
Mannen längst till vänster hänger i sina armveck på en hög T-formad påle. Han är helt blek
med sitt huvud lutandes mot sin axel och vridna ben samt ett mörkgrönt skynke över höfterna.
Nästa figur är en flicka med gyllene vingar svävandes i luften. Dessa två figurer speglas även
på den andra sidan av scenen, längst till höger hänger en liknande man i sina armveck över en
T-formad påle. Denna man har en något mörkare hudton och har ett vitt tygskynke över sina
höfter, hans huvud är också lutat rakt bakåt över pålen. Till vänster om honom finns ännu en
bevingad flicka och hon är också vriden mot mannen till höger om sig. Den sista figuren i
scenen, placerad i mitten hänger i sina utsträckta armar på ett stort kors. Mannen har en grön
krans runt sitt huvud och han är väldigt blek och har röda droppar över sitt ansikte, sina
armar, bröst, ben och fötter. Han har också ett vitt tygskynke över höfterna.
Kortfattat föreställer denna scen korsfästelsen av Jesus. Utmärkande för denna
framställning är Jesus hängande på korset mitt i scenen med sin törnekrans och bloddroppar
över hela kroppen. De bevingade flickorna på ömse sida av Jesus ska föreställa två änglar,
antagligen på plats för att hämta Jesus och de två rövarna som också korsfästes tillsammans
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med Jesus. Alla personer nedanför korsen är en salig blandning av soldater, övriga invånare
och adeln för att bevittna korsfästelsen och det var även dessa personer som ordnade
korsfästelsen. Dock fanns det ett fåtal personer som sörjde denna händelse som vi ser i det
nedre vänstra hörnet, där jungfru Maria i en fallande rörelse står och tittar mot marken med en
adelskvinna t v och möjligtvis Maria från Magdala t h om sig. Mannen bakom kvinnorna som
håller upp ett spjut var den soldat som stack spjutet i Jesus sida när de fick se att han redan var
död. Detta var istället för att de skulle krossa hans smalben och avlägsna kroppen eftersom det
var förberedelsedag inför sabbaten och kroppen då inte fick hänga kvar på korset. Det som
kom ut ur såret var vatten och blod.101

Jämförande analys – Motiv, utformande och stil
I jämförelsen mellan altarskåpen har jag valt att utgå ifrån Strängnäs altarskåp som en grund
för att sedan se över likheter och skillnader hos de andra altarskåpen. Vad de har eller inte har
till skillnad från vad Strängnäs altarskåp har eller inte har. Detta görs i form av en analys
gällande stilen på altarskåpen och även val av motiv och bilder och hur dessa har utformats i
respektive altarskåp, i jämförelse med hur det har utförts i Strängnäs altarskåp.
Det kommer även göras en jämförelse med de litterära förlagorna, i detta fall Bibeln, och hur
de har avbildats i altarskåpen samt om det är tydligt vilken vinkel man har valt att utgå ifrån.
Med Strängnäs altarskåp som utgångsbild kan vi se både skillnader och likheter i Härads
altarskåp. Det första som är likt i båda skåpen är just att mittscenen i corpus är densamma,
båda skåpen avbildar korsfästelsen som då var det vanligaste motivet att ha i corpus under
medeltiden. De har båda Jesus i mitten med de två rövarna på ömse sida med de små änglarna
men den utmärkande skillnaden just i korsfästelsescenen är antalet personer i scenen, Härad
har endast sex personer närvarande vid korsfästelsen medan Strängnäs har betydligt fler.
Dock finns de ”viktiga” personerna med vilket då hos Härads altarskåp inte orsakar någon
saknad av figurer. Jungfru Maria, Johannes och Maria från Magdala är närvarande vilket är de
viktigaste personerna som var närvarande vid händelsen och de är också närvarande i
Strängnäs altarskåp. Strängnäs har dock ett antal fler personer närvarande vilket ger en mer
dimensionell effekt i scenen. Den större skillnaden mellan altarskåpen i Härad och Strängnäs
är att Härads altarskåp inte har fler scener än korsfästelsen vilket Strängnäs altarskåp har.
Härads altarskåp har istället helgonbilder i utkanterna av mittscenen vilket tyder på stilen som
altarskåpen är utfört i, nämligen nordtysk stil som vanligen hade helgonbilder i sina
altarskåpet. Val av helgon har ofta en koppling till staden och församlingen. Här kan vi se de
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vanliga helgonen som var viktiga i Jesus berättelser och som alla har varit trogna Jesus över
allt annat. Det helgon som sticker ut i Härads altarskåp är just Thomas av Canterbury men det
är sagt att de som kom till kyrkan tog med sig det som vördades hos dem. Det finns även en
stor skillnad gällande stil och utformande hos figurerna i altarskåpen, Strängnäs är betydligt
mer avancerat utfört och med mycket mer detaljer till skillnad från Härad där figurerna är
väldigt enkla. Detta kan bero på fler omständigheter men främst i den stilen som altarskåpen
är utförda i. Härad är skapad i nordtysk stil som var väldigt förenklad och att alla figurer ser
likadana ut i ansiktena. Strängnäs altarskåp är skapat i Flandern där det var ett mycket större
jobb, det var en hel mängs hantverkare som tillsammans jobbade på ett och samma altarskåp
vilket man kan se hos ansiktena i altarskåpet, de ser alla olika ut men man kan ändå märka ut
vilka hantverkare som har jobbat på vilka figurer. Vi kan också se att Härads altarskåp har
avbildat figurerna som en stillbild, det ser nästan ut som att de poserar för hantverkaren och
målaren till skillnad från Strängnäs altarskåp som har avbildat rörelsemoment som är mer
dynamiska och vi ser rörelsen i bilden vilket gör den mer verklighetstrogen.
Ställer vi Ytterselös altarskåp mot Strängnäs altarskåp finns det inte många likheter då
Ytterselös kyrka har ett mariaskåp som i princip enbart framhäver jungfru Maria med
Jesusbarnet i sin famn tillsammans med två helgon. Den enda likheten som finns mellan
skåpen är att jungfru Maria finns med i båda skåpen men hon har inte ens avbildats på ett
liknande sätt mellan dem. I Ytterselös altarskåp är hon väldigt detaljerat skulpterad och man
ser hennes framträdande attribut vilket man inte riktigt gör i Strängnäs altarskåp. Detta kan
vara av den anledningen att Ytterselö har ett skåp dedikerat till jungfru Maria med två helgon
som representerar Södermanland bredvid sig. Därför är det troligt att man har lagt ner extra
tid och energi på utformandet av jungfru Maria och helgonen. Dock finns det liknande
stildrag hos de två altarskåpen i deras detaljrika omgivning kring bildscenerna och även hur
karaktärerna är skulpterade och målade. Detta beror på att Ytterselös altarskåp är tillverkat i
Antwerpen som var närliggande Bryssel där Strängnäs altarskåp var tillverkat, de hade samma
stil och var tillverkade tätt inpå varandra, Ytterselö strax efter 1500 och Strängnäs ca.1490.102
När det kommer till Aspös altarskåp finns det fler likheter men också skillnader som
sticker ut. Aspös altarskåp har också korsfästelsen framställd i mittscenen av corpus som
Strängnäs altarskåp har. Aspös altarskåp har även mindre scener i varje hörn vilket inte
Strängnäs altarskåp har utan de är istället placerade inuti scenerna men det som gör dessa
skåp lika varandra är valen av motiv för de mindre scenerna. Båda altarskåpen har scener som
speglar händelser kring korsfästelsen, samt före och efter såsom törnekröningen, vägen till
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Golgata och korsnedtagningen. Kristi begråtande var avbildat som en egen stor scen i
Strängnäs altarskåp istället för i en liten scen som i Aspös. Aspös altarskåp är också relativt
detaljerad när det kommer till textur och dimension i kläderna. De är också mer inarbetade i
själva altarskåpen till skillnad från Strängnäs altarskåp där det ser ut som att skulpturerna har
blivit snidade först och sedan placerade i skåpet. Aspö har även blivit kallat för ett naivistiskt
skåp i och med de nästan tecknade målningarna, det blir ett mer barnvänligt sätt att visa att
någon blöder vilket lyfter upp den egentligen väldigt tragiska historien. Eftersom Aspö och
Strängnäs tillhör samma församling kan jag tänka mig att Aspös altarskåp var mer förenklat
och upplyftande på grund av att det är beläget ut i landsbygden, det var kanske oftast de som
bodde där ute som besökte kyrkan. Till Strängnäs vallfärdade folk för att titta på altarskåpet
vilket också gav upphov till ett mer detaljerat och avancerat altarskåp. Detta är dock enbart en
teori i och med skillnaderna och likheterna kombinerat med att altarskåpen och kyrkorna är
från samma församling. Här ser man också de typiska dragen för ett nordtyskt altarskåp hos
Aspö med den platta bakgrunden utan djup. Strängnäs har lagt mycket fokus på djup och den
tredimensionella effekten som är typiskt för ett flandriskt altarskåp. Detta är också en faktor
till varför de skulle ha en närmare relation till varandra än vad man tror då den nordtyska
stilen är mer förenklad i jämförelse med den flandriska stilen. Man hade två olika versioner av
berättelserna inom samma församling som var anpassade till dess olika omgivning och
besökare.

Bibliska texter
När det kommer till hur altarskåpen har använt sig av de bibliska texterna och evangelierna
finns det altarskåp som har valt specifika versioner av evangelierna. Till exempel altarskåpen
som har Jesus som bär på korset avbildad – Aspö och Strängnäs – där det just är Jesus som
bär på korset själv som enbart är beskrivet i Johannesevangeliet. Det finns alltså en kontrovers
där det sägs i de övriga evangelierna att Jesus inte bar på korset själv. De stötte på en man på
vägen till Golgata, Simon från Kyrene som sades vara på väg in från landet, och tvingade
honom att bära korset efter Jesus.103 Detta kan bero på att de bildvalen som
kyrkoförsamlingarna har valt finns Johannes närvarande och därför har man valt att avbilda
händelserna ur hans synvinkel. Då är det givet att man utgår från hans evangelium som källa
och då vill göra honom betydelsefull och en viktig del av altarskåpet. Det skulle inte kännas
lika trovärdigt om man avbildade Johannes i berättelserna men sedan inte utgick ifrån hans
version av berättelsen. Även skulle det kännas olustigt om man utgick från en viss evangelists
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version av historien men inte gav honom någon plats i bilden. I övrigt finns det inte någon
utmärkande version som avbildas mer tydligt än någon annan då evangelierna beskriver
händelserna väldigt likt varandra och alla talande olikheter går inte att överföra till en bild i ett
altarskåp. En detalj som kommer upp vilket inte händer i Strängnäs altarskåp, gäller de två
rövarna i korsfästelsescenen. Enligt Lukasevangeliet fanns det en god och en ond men det går
inte att avgöra i Aspö eller Härads altarskåp. Dock är ängeln och djävulen placerade över de
två rövarna i Strängnäs altarskåp vilket gör det lättare att avgöra vem av dem som var god
respektive ond. En annan detalj kring rövarna är att i Härads altarskåp avbildas rövaren till
höger men ögonbindel, detta är fortfarande oklart till varför då det inte finns någon
beskrivning i någon av evangelierna till varför han skulle ha ögonbindel. I Bibeln står det
alltså inget specifikt om att någon av rövarna ska ha förbundna ögon men det är heller ingen
slump att den vänstra rövaren har ögonbindel, det har ju funnits en tanke bakom det. Det sägs
i Lukasevangeliet att den ena rövaren var god och erkände Jesus oskuld men att den andre,
onde rövaren var ”blind” för detta och hånade Jesus. Därmed kan ögonbindeln vara en symbol
för detta, på så sätt visas det i altarskåpet vem av rövarna som var ond respektive god. Dock
är detta en skillnad från till exempel Strängnäs altarskåp där den gode rövaren är placerad till
vänster i altarskåpet vilket gör motivet spegelvänt i jämförelse med Härads altarskåp. Att båda
deras huvuden är riktade nedåt vilket man också kan undra varför. Samma gäller i Aspös
altarskåp, tittar man på Strängnäs altarskåp har den gode rövaren till vänster sitt huvud riktat
uppåt mot himlen och den onde rövaren till högers huvud är riktat nedåt, i Aspö är detta
spegelvänt. I Aspös altarskåp har rövaren till vänster sitt huvud riktad nedåt och rövaren till
höger har sitt huvud mot himlen.
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Betraktarperspektiv – receptionsestetik
There is a work of art, a painting, which has a location, in a church, in a side chapel, and on
an altar. There is a beholder who wants to see the painting and who takes appropriate steps in
order to do so. He is disposed, not only because of the environment that he and the work of art
share, but also because of his inner preconditions – as a beholder he has a specific gender,
presence and history. Yet the same conditions also hold true for the work of art.104
– Wolfgang Kemp
Mia Åkestam nämner i sin avhandling om bebådelsebilder att altarskåp antagligen har varit
avsedda för en större publik. Troligen eftersom kyrkan hade en stor betydelse och makt under
senmedeltiden, men också för att numera är kyrkan en offentlig plats och därför räknar man
med att få många besökare.105 Vi vet sedan tidigare att funktionen för ett altarskåp var bland
annat en pedagogisk sådan. Bilderna och motiven i altarskåpen var ett medium för
kommunikation via prästerna eller gudstjänsten till betraktaren som på medeltiden inte kunde
läsa, därmed var bilderna ersättare för texten. Från och med 1200-talet skedde även sociala
och religiösa förändringar i samhället som kan ha varit en av orsakerna till att kyrkan ville
betona den visuella förmedlingen i den kyrkliga kulten. Det berodde också på att besökarna i
kyrkan under den tiden inte bara ville höra de kända historierna av lekmännen och prästerna i
gudstjänster eller annan andakt. De ville också se vad som yttrades med ord för att få en
visualisering av vad de skulle tro på. Med denna förändring, att en betraktare i kyrkan numera
ville att historierna skulle framställas med bilder för att få en större autenticitet. Detta ledde
till att historierna upplevdes mer trovärdiga eftersom man också fick se en framställning av
hur det såg ut och hur människorna levde under Jesus livshistoria. Hans Belting är en tysk
konsthistoriker som spekulerade kring varför detta betraktelsebehov uppkom under 1200talet. Utöver de sociala och religiösa förändringarna tryckte han också på att det berodde på
uppkomsten av städer under senmedeltiden där lekmän ägnade sig åt både enskild och
gemensam religionsutövning.106
Om vi nu tittar på altarskåpen som har undersökts och hur de kan uppfattas av den tänkta
betraktaren, specifikt utifrån var och hur de är placerade i kyrkorummet eftersom altarskåpen
traditionellt sett är placerade långt fram i högkoret. I Strängnäs domkyrka finns det också ett
långt avstånd mellan altarskåpet och de sittplatser tillgängliga för besökare. Detta kan ge en
känsla av en avskiljning mellan det som är heligt, nästan oåtkomligt, och var en ”vanlig”
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betraktare skulle stå. När det kommer till bilderna och figurerna i Strängnäs altarskåp är de
väldigt detaljerade vilket gör det svårt att se vad de föreställer på långt håll, åtminstone de
mindre nischerna inuti de stora scenerna. Då kan man ställa sig frågan om vem som var den
tänkta betraktaren för just detta altarskåp. Den person som stod närmast altarskåpet för att
kunna se alla dessa detaljer var ju prästen. Då kan det vara möjligt att prästen också var en
implicit betraktare, en betraktare med förkunskaper om evangelierna och berättelserna kunde
tolka och berätta på sitt eget sätt. Därmed blir den viktiga kommunikationen mellan konstverk
och betraktare mer intressant eftersom prästen blir en mellanhand. Med tanke på att prästerna
står så pass nära är det troligt att de ser de små detaljer i altarskåpen som övriga inte gör och
då kan förmedla dessa detaljer på ett spännande vis. En besökare fick då höra berättelserna
och samtidigt fick en visuell bild med en unik prägel och vinkel ur prästens perspektiv, även
om han förhåller sig korrekt till evangelierna. Den implicite betraktaren var alltså många olika
personer, det kunde vara en besökare som enbart kom till kyrkan en gång för att få titta på
altarskåpet. Det kunde också vara en trogen kristen som besökte kyrkan inför alla gudstjänster
– både enskilda och gemensamma – för att få en så bra upplevelse som möjligt och det kunde
även vara prästen som förmedlar berättelserna vid dessa mässor och gudstjänster. Dessa
betraktare har alla olika syften till varför de ha besökt kyrkan och altarskåpet. Den alldagliga
besökaren som har kommit till kyrkan enbart för att titta på altarskåpen och uppskatta dess
estetiska värde, kanske inte riktigt är i så stort behov av den religiösa betydelsen i hur motiven
och bilderna är utformade. Kanske inte heller så beroende av att få gå fram till altarskåpet för
att titta på detaljerna på nära håll.
Numera är det tillåtet att gå nära altarskåpen när de inte används till något, såsom
gudstjänster eller liknande. Jag som besökare fick gå enda fram till altarskåpet för att
verkligen se alla små detaljer men tidigare var det oftast bara präster och lekmän som fick
närvara intill altarskåpen. Vid besöket hos Strängnäs domkyrka gavs en känsla att det inte
riktigt var tillåtet att gå så långt fram utan tillåtelse. För det första är kyrkorummet långsträckt
och det är en relativt lång sträcka att ta sig enda fram till altarskåpet, kyrkan har till och med
ett par trappsteg upp till högkoret och även uppför trappstegen är det ett avstånd på flera
meter. Detta fick mig som betraktare att känna att altarskåpet var något oåtkomligt, att man
behövde ha en speciell behörighet för att komma nära. Det har även tidigare varit en
avskiljning vid trappstegen vilket säkert gav en ännu mer svåråtkomlig känsla hos
betraktaren. Med detta i åtanke är det svårt att föreställa sig att altarskåpet var till för
betraktaren, att placeringen var den bästa för betraktaren men jag tror att den känslan jag fick
av altarskåpet var att man skulle få en helhetsupplevelse av att se hela altarskåpet på långt
avstånd.

47

De andra altarskåpen i Härad, Ytterselö och Aspö har en annorlunda position i förhållande
till betraktaren. För det första är alla tre kyrkorna betydligt mindre i storlek, för det andra är
avståndet mellan altarskåp och möjliga sittplatser mycket kortare. Detta påverkar upplevelsen
av bilderna i altarskåpen då man ser de mycket mer tydligt än hos Strängnäs altarskåp.
Altarskåpen i Härad, Ytterselö och Aspö har också, som vi har sett på bilderna, mycket
enklare bilder och inte alls lika mycket detaljer som Strängnäs altarskåp har vilket kan ha
olika orsaker. Gällande upplevelsen fick jag som betraktare en känsla av att det var mer
tillåtet att närma mig altarskåpet just för att det var i ett mindre rum och altarskåpen i sig inte
var alls lika stort som Strängnäs altarskåp. Altarskåpet i Härad var förmodligen det altarskåp
som jag upplevde var mest lättillgängligt i och med dess storlek och kyrkans storlek,
dessutom var altarskåpet placerat i ögonhöjd när jag stod framför det. Altarskåpen i Härad
och Ytterselö var placerade högre upp i högkoret så att när prästen stod framför skulle man
fortfarande kunna se hela altarskåpet. Detta ger en mäktigare upplevelse då man tittar upp mot
altarskåpet istället för rakt fram.
Kemp pratar om perspektiv i sitt avsnitt om receptionsestetik där just perspektivet och
positionen hos betraktaren spelar en stor roll i upplevelsen av konstverket. ”It is because of
perspective – or the spatial composition of the painting in general – that the beholder is
situated in relation to the painting…”107 I relation till altarskåpens placering långt fram i
kyrkan och om jag som betraktare står rakt framför altarskåpet får jag ju en helhetsbild med
alla bilder i ett ögonblick. Detta hjälper mig att få en uppfattning av vad hela altarskåpet vill
kommunicera med mig. Ju närmare jag står desto mer ser jag av detaljerna vilket jag skulle
tolka som att ju närmare jag kommer desto mer får jag veta, att betraktandet sker i olika
nivåer beroende på hur mycket jag är villig att närma mig och hur mycket jag vill veta. Detta
kan då uppnås på olika sätt av de olika implicita betraktarna.
Receptionsestetiken trycker mycket på att konsten var skapad för att bli betraktad av
någon, sin ideala betraktare, och altarskåpen var skapade för att förtydliga de bibliska
berättelserna med bilder för dem som inte kunde läsa.108 De var också skapta för att vara
estetiskt tillfredsställande, vackra att titta på men vilket syfte betyder mest för en betraktare
idag? Är ett altarskåp placerat långt fram i ett kyrkorum där det inte känns som att man får gå
fram till, kan inte detaljerna spela någon stor roll längre. Jag som betraktare känner att de är
för heliga och viktiga för att vara placerade nära betraktaren. Dock skiljer detta åt mellan
kyrkorna som har undersökts, när jag besökte de mindre kyrkorna var känslan helt annorlunda
vilket kan bero just på storleken av kyrkan. Strängnäs domkyrka är större vilket ger en annan
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känsla av att altarskåpet inte ska vara lättillgängligt för en betraktare. Som Wolfgang Kemp
säger i citatet ovan, betraktaren har sina egna förutsättningar som påverkar upplevelsen. När
jag besökte altarskåpet med ett syfte och hade tillstånd att få titta noga på detaljerna i skåpen,
minskade känslan av att jag egentligen kanske inte fick gå fram. Hade jag varit en besökare
med syfte att lyssna på en gudstjänst eller en besökare som enbart ville uppleva altarskåpet i
sig, hade jag antagligen haft en annan känsla inför att närma mig altarskåpet.
Sammanfattningsvis är det möjligt att placeringen av altarskåpen i högkoret eller långt
fram i kyrkan överlag ger ut en känsla av att vara svårtillgängliga. Åtminstone känns det inte
riktigt som att man får gå nära, men det kan bero på vem betraktaren är och vad syftet är med
besöket och betraktandet av altarskåpen. Det finns också en tanke bakom angående
placeringen av altarskåpen och hur dess trovärdighet förstärks eller sänks. Om ett altarskåp är
placerat i ett annat rum än kyrkan, som var det ursprungliga rummet, skulle jag som
betraktare få en helt annan upplevelse. Både på grund av rummet och gällande avståndet
mellan betraktare och altarskåp. Det är rummet som utgör mycket av upplevelsen och känslan
av autenticitet. Strängnäs altarskåp har dessutom varit placerat i sidokapellen för att göra sig
tillgängligt för enskilda, mindre andakter och privat bön. Detta skapar en annan känsla hos
betraktaren och besökaren eftersom rummet blir mindre och mer intimt mellan betraktare och
altarskåp, det blir en annan atmosfär totalt.109 Dock gäller detta förmodligen för de mindre
altarskåpen som finns i kyrkan, inte högaltarskåpet som kan vara för stort för att flytta på.
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Sammanfattande slutdiskussion
Denna uppsats har innehållit en grundläggande men detaljerad ikonografisk analys med en
grundlig beskrivning av de fyra altarskåpen i kyrkorna i Strängnäs, Härad, Ytterselö och
Aspö. Därefter gjordes en detaljerad analys av innehållet i altarskåpen med fokus på enstaka
detaljer som sticker ut, vad bilderna föreställer och hur jag kom fram till detta. Utgångsläget
för uppsatsen var att undersöka corpus, alltså mittpartiet i de fyra utvalda altarskåpen, utifrån
Erwin Panofskys ikonografiska bildanalysmetod. Det första steget var en pre-ikonografisk
beskrivning, sedan en ikonografisk analys och till sist en ikonologisk tolkning. Denna
analysmetod valde jag att kombinera med Wolfgang Kemps receptionsestetiska teori om
betraktarperspektiv samt analysera placeringen av altarskåpen i dess respektive kyrkorum.
Detta för att tolkningen skulle bli mer dimensionell då det är kyrkan som beställer in
altarskåpen och styr över dess utseende och också placering. Genom att personligen betrakta
både bilder och altarskåpen i form av en fältstudie då jag besökte ett flertal kyrkor i Strängnäs
Stift och valde ut dessa fyra. Alltså började jag med att enbart beskriva det jag såg framför
mig och även i fotografier jag hade av altarskåpen. Jag beskrev hur hela corpus var uppbyggt,
därefter vilka figurer som fanns i bilderna och scenerna. Jag fokuserade på placeringen av
motiven i scenerna, om det var män eller kvinnor och vilka attribut som fanns med dessa
figurer. Sedan gjorde jag den centrala analysen av bilderna jag hade beskrivit, tittade närmare
på hur figurerna var placerade och vad det betydde för helheten. Jag identifierade också som
sagt figurerna utifrån vilka attribut de hade, tog reda på vad dessa attribut har för betydelse
generellt och tillsammans med respektive person osv. Sedan var det dags att titta på dessa
bilder jag hade tillgängliga och jämföra de med varandra. Då gällde det att ställa bilderna jag
hade jämte varandra och leta efter likheter och skillnader mellan dem. Hur skiljde sig
placeringen i scenerna? Vilka scener/framställningar fanns med i det ena altarskåpet men inte
i de andra? Vilka attribut fanns med eller fanns inte med? Med hjälp av de bibliska texterna
jämfördes också likheter och olikheter hos altarskåpen för att undersöka om de utgick ifrån
något specifikt evangelium. Därefter var det nästa analys att gå igenom gällande altarskåpens
placering i kyrkorummen. Att undersöka vad en betraktare får för upplevelse av ett altarskåp i
sig, samt om och hur placeringen hade en påverkan på den upplevelse betraktaren får. Jag
gick då igenom de faktorer som var centrala för betraktarperspektivet enligt Wolfgang Kemp
och även hur jag som betraktare upplevde altarskåpet utifrån placeringen när jag besökte
kyrkorna. Jag gick även igenom hur betraktandet kunde ha sett ut tidigare och under den tiden
altarskåpen kom till kyrkorna. Detta avsnitt var uppbyggt likt en diskussion då det var den
ikonologiska tolkningen från bildanalysen som fokuserade på utomstående faktorer som kan
ha påverkat utformandet av altarskåpens bilder och scener. Det är även liknande utomstående
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eller externa faktorer som receptionsestetiken lägger fokus på som också togs med i
tolkningen.
Vad föreställer respektive altarskåp?
Vilka likheter och skillnader finns det mellan altarskåpens framställningar och stilval?
Det genomgående temat för alla altarskåp i uppsatsen är passionshistorien som innefattar
Jesus resa mot sin död. Strängnäs altarskåp innehåller scener som mötet med Pilatus,
kindputsningen, törnekröningen, gisslingen. Alla dessa scener finns i den första scenen av
corpus, nästa scen innehåller vägen till Golgata där Jesus bär på korset, korsfästelsen, Jesus i
dödsriket och när Jesus blir bortförd efter mötet med Pilatus. Nästa scen innehåller Kristi
begråtande i form av en pietà, korsnedtagningen, smörjelsen och gravläggningen. Alla scener
ingår i en bildserie man kan följa från början till slut. Härads altarskåp innehåller
korsfästelsen i mitten av corpus tillsammans med fyra helgonbilder av jungfru Maria, Maria
från Magdala, Thomas Beckett och S:t Martin. Ytterselös altarskåp innehåller tre nischer med
jungfru Maria och Jesusbarnet med två helgon jämte sig; Eskil och Botvid. I och med att
jungfru Maria är i centrum kallas dessa typer av altarskåp för Mariaskåp. Aspös altarskåp
innehåller fler scener med korsfästelsen i mitten av corpus tillsammans med fyra scener
omkring sig: törnekröningen, korsbärandet till Golgata, korsnedtagningen och Kristi
begråtande i form av en pietà. Den största likhet mellan Strängnäs, Härad och Aspö är att
korsfästelsen är i centrum vilket var den vanligaste framställningen i senmedeltida altarskåp.
Många av scenerna, från både innan och efter korsfästelsen, finns med i Strängnäs, Härads
och Aspös altarskåp. Ytterselö skiljer sig mest från de resterande altarskåpen då det är ett
Mariaskåp och har inte samma funktion som övriga altarskåp. De skillnader i stil på
altarskåpen och framställningarna är relativt stora då altarskåpen är skapade under olika
tidsperioder samt från olika länder. Strängnäs altarskåp är tillverkat i Bryssel, Aspö är
tillverkat i Antwerpen vilka båda städer använde sig av den flandriska stilen men altarskåpen
har tillverkats och anpassats för olika syften. Strängnäs var välkänt och väldigt detaljerat
medan Aspö är en liten by ute i landsbygden, det är troligen därför Aspös altarskåp har ett
enklare utseende. Härads altarskåp har också korsfästelsen som mittscen i corpus men, som
Ytterselös altarskåp, har helgonbilder i utkanterna vilket skiljer sig från altarskåpen i Aspö
och Strängnäs. Härads altarskåp är också av nordtysk stil som skiljer sig åt väldigt mycket
från den flandriska stilen, den tyska stilen är betydligt mer simpel gällande detaljer, djup och
dimension i scenerna.
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Finns det kopplingar till något specifikt bibliskt evangelium i motiven och vilka är i så fall
detta?
I och med att evangelierna ger väldigt snarlika versioner av berättelsen om Jesus lidande och
död finns det inte många specifika kopplingar men några få detaljer kan vi se att altarskåpen
har använt sig av. De altarskåp som har framställt korsbärandet till Golgata, alltså altarskåpen
i Aspö och Strängnäs, har bevisligen använt sig av Johannesevangeliet där Jesus själv bär på
korset och inte Simon av Kyrene som beskrivs i de övriga evangelierna. Man kan också se att
Strängnäs och Aspö har avbildat Johannes i sina altarskåp vilket tyder på att berättelsen
beskrivs utifrån hans perspektiv, annars skulle han förmodligen inte inkluderas lika mycket
som han gör i scener där han inte är huvudperson. Scener såsom korsfästelsen,
korsnedtagningen och Kristi begråtande. Dock är det inte säkert att han var placerad i
altarskåpen enbart på grund av att det var ur hans evangelium man tog inspiration. Johannes
var en väldigt betydelsefull lärjunge för Jesus överlag. I Härads altarskåp hittades en vag
koppling till Lukasevangeliet med tanke på ögonbindeln på en av rövarna i
korsfästelsescenen, detta är enbart en teori då jag inte hittat ett konkret svar på varför han
avbildades på det viset. Det står nämligen inte i något av evangelierna om en ögonbindel eller
blind rövare, kopplingen urartade sig från Lukasevangeliet där den ene rövaren hånar Jesus
tillsammans med resten av folket nedan. Därmed kan handlingen tolkas som att rövaren är
blind för Jesus oskuld och ögonbindeln är ett sätt att peka ut den onde av dem. Jag gjorde
även en koppling till Lukasevangeliet i Strängnäs altarskåp med ängeln och djävulen som
finns med i korsfästelsescenen. I Strängnäs altarskåp visar ängeln vem av rövarna som är god
och djävulen visar vem av dem som är den onde rövaren. Därmed har Lukasevangeliet varit
en förlaga hos såväl Strängnäs altarskåp som Härads altarskåp. Dock är inte Lukas inkluderad
i bilderna som Johannes är men som sagt så var Johannes viktig för Jesus personligen, Lukas
hade inte alls samma relation med Jesus, han var enbart författare till ett av evangelierna och
hade inte ens träffat Jesus. Därför är det möjligt att Härad och Strängnäs enbart utgick från
Lukas evangelium som en version av berättelsen och inte från vilken relation han hade med
Jesus då det inte fanns någon. Det som gör Strängnäs altarskåp spännande gällande de
evangeliska förlagorna är att korsfästelsen som är framställd ur Lukasevangeliet och
korsbärandet som är framställt ur Johannesevangeliet är båda inkluderade i mittscenen av
corpus i altarskåpet vilket gör kopplingen till evangelierna ännu mer intressant och man
undrar då varför Cordt Rogge valde att utgå ifrån båda istället för endast det ena eller andra.
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Hur påverkar placeringen av altarskåpen upplevelsen för en implicit betraktare?
Utifrån de diskussioner och spekulationer om placeringen tidigare i uppsatsen kunde jag
komma fram till att placeringen har en påverkan hos den tänkta betraktaren, i detta fall den
som besöker kyrkan, vare sig det är gudstjänstbesökare eller präster. Att altarskåpen är så pass
långt fram i kyrkorna visade enligt mig på en känsla av oåtkomlighet, att det krävdes en viss
auktoritet för att närma sig altarskåpen. I detta fall skulle det vara prästerna som höll i mässor
och höll i gudstjänsterna, men prästerna är också betraktare och har en helt annan erfarenhet
av betraktande av altarskåpen. De är istället på väldigt nära håll och får se detaljerna betydligt
mer tydligt än en besökare som kanske inte ens kan se de små detaljerna. Speciellt i Strängnäs
domkyrka då det altarskåpet har mycket mer små detaljer som kan vara svårt att se på långt
håll. Dock fanns det skillnader i upplevelsen av altarskåpen i Härad, Ytterselö och Aspö i
jämförelse med Strängnäs. Framförallt på grund av att altarskåpen i Härad, Ytterselö och
Aspö är mindre i storlek och har inte lika stort avstånd mellan altarskåpen och den positionen
en besökare kan ha, till exempel sittplatserna i kyrkan. Det som också skiljde sig var att de tre
andra kyrkorna utöver Strängnäs domkyrka är betydligt mindre i storlek vilket också
förändrar upplevelsen hos den tänkta betraktaren. Placeringen av altarskåpen tror jag ger en
känsla av makt i och med att de är i centrum i högkoret och speciellt Strängnäs altarskåp som
är så pass stort, det är bland det första man ser när man går in i kyrkan och jag skulle vilja
påstå att det är avsiktligt. Genom att ha besökt de tre andra kyrkorna som var så mycket
mindre, altarskåpen var mindre och även förenklade, gav dem en annan upplevelse och känsla
än vad Strängnäs altarskåp gjorde. Det är med avsikt man har placerat dem på detta sätt, för
att visa upp en vacker framställning av den välkända historien om Jesus liv och död. Då kan
den inte vara gömd eller otillgänglig för allmänheten eller kyrkans folk att se, den är till för att
visas upp.
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