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1 Inledning

1.1 Introduktion

Hur avbildar man något som samtidigt inte låter sig avbildas? Denna paradox har såväl teo-

loger som konstnärer verksamma inom den kristna traditionen ställts inför under närmre två

millennier. I slutändan är det ett företag som av nödvändighet måste misslyckas,1 men det

har inte hindrat människor från att i både ord och bild uttrycka sina erfarenheter av Gud och

sin tro på inkarnationen.2

Guds inkarnation i Jesus utgjorde tidigt i kristen historia en förutsättning för att konst

som avbildar Gud, i form av Jesus Kristus, tilläts existera.3 I Gamla testamentet råder bild-

förbud. Detta förbud härleder konstvetaren Leonid Ouspensky (1902-1987) till Exodus (20:4)

och Deuteronomium (5:12-19).4 I Gamla testamentet visar sig Gud genom att tala till sitt folk,

men han förblir osynlig.5 Den bibliska texten framhåller alltså att Israel hör ordet men att de

inte ser någon bild.6 Med andra ord manifesteras gudsuppenbarelsen endast i ordet i Gamla

testamentet medan den i Nya testamentet manifesteras i både ord och bild (eller i ord och

kött).7 Inkarnationen utgör på så sätt inte enbart grundpelaren i den kristna bekännelsen,

den utgör även grundprincipen för den kristna bildkonsten.

Då Guds dubbla natur i Kristus utgör förutsättningen för den kristna bildkonsten så kan

denna tradition, på ett sätt, ses som en tradition som försöker förmedla någonting som är

omöjligt att förmedla, nämligen Gud. En konstnär kan med sin pensel måla en människa, men

då är det bara en människa, och en konstnär kan med sin pensel måla Gud, men det är inte

1Vilket är en konsekvens av en transcendent Gud.
2Då själva kärnan i den kristna bekännelsen är att Gud har uppenbarat sig, att ”Ordet blev kött och levde bland
oss” (Joh. 1:14), medför, menar teologen Philip Geister, att även om allt tal om Gud är dömt att misslyckas, så är
det omöjligt att ändå inte försöka. Från Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red.) Systematisk
teologi—En introduktion. Stockholm: Verbum Förlag, 2007. s. 111.

3För att förtydliga, kristna tror på en Gud som är Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Den helige Anden. Detta är
treenigheten och Gud Sonen är Jesus Kristus. Inkarnationen är Guds uppenbarelse, eller konkretisering, i mänsklig
gestalt i Jesus Kristus.

4Leonid Ouspensky. Ikonens teologi. Övers. Göran Ståhl. Skellefteå: Artos bokförlag, 2000. s. 53.
5Ibid, s. 53.
6Ibid, s. 54.
7Ibid, s. 57.

1



1.2. Syfte och frågeställningar

Gud. Kristus var, enligt kristen tro, samtidigt både mänsklig och gudomlig8—hur visar man

det i färg? Det faktum att det i slutändan är en omöjlig uppgift gör kristen konst, från detta

perspektiv, till en djärv och inspirerande tradition. En konstnär som var verksam inom den

kristna traditionen är Pehr Hörberg (1746-1816). Med en produktion på totalt 87 altartavlor,

varav 49 beställdes för östgötska kyrkor, så är det ingen överdrift att påstå att Hörberg var en

framstående kyrkomålare.9 År 1802 fullbordade konstnären inte mindre än fem altartavlor;

1803 hela nio stycken; 1804 sex sycken.10 Vad berodde denna enorma efterfrågan på? Med

tanke på vad som har diskuterats ovan så är det också intressant att konstatera att Hörberg

nästintill uteslutande uppehöll sig vid skildringar ur Jesus liv i altartavlorna.11 En naturlig

följdfråga skulle på så sätt kunna lyda: vad säger dessa målningar om Hörbergs relation till

Gud?

Avsikten med detta projekt är att i huvudsak undersöka Hörbergs kyrkliga måleri utifrån

en kristen kontext. Närmare bestämt ämnar jag fördjupa mig i och tolka tre av Hörbergs al-

tartavlor teologiskt. Därmed är förhoppningen att producera ett konsthistoriskt arbete som

berikar såväl den kristna som icke-kristna betraktarens upplevelse av Hörbergs religiösa må-

leri. Det är som icke-kristen men ändå sympatiskt inställd betraktare jag själv ger mig i kast

med förestående arbete.

1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens huvudsyfte är att tolka tre av Pehr Hörbergs altartavlor teologiskt med förhopp-

ningen att därigenom göra dem mer tillgängliga för moderna betraktare.12 Kristen teologi är

i flera avseenden en dynamisk disciplin som oundvikligen färgas av sin tids uppfattningar.13

Denna tendens, menar teologen Philip Geister, går att spåra tillbaks till själva kristendomens

vagga. I frågor gällande identitet, bland annat huruvida tron skulle förankras i myt eller fi-

losofi, så valde den tidiga kristendomen den filosofiska vägen.14 På så sätt betraktades tron

”[...]inte som en myt utan en sanning som bäst kan beskrivas med hjälp av en filosofisk meto-

dik.”15 Denna växelverkan mellan teologi och filosofi medförde å ena sidan en ökad relevans

för kristendomen då talet om Gud anknöt till människors erfarenheter och tolkningsramar

8Den gren inom den kristna teologin som framförallt intresserar sig för Jesus och vad det innebär att Jesus var Gud
och människa kallas för kristologi. Se t.ex. Ola Sigurdson. Kristologi. I Systematisk teologi—En introduktion, Mattias
Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red.). s. 167-187. Stockholm: Verbum Förlag, 2007.

9Marian Ullén. Pehr Hörberg—Kyrkomålaren. Stockholm: Konstakademien, 1998. s. 21.
10Gunnar Lindqvist och Marian Ullén. Pehr Hörberg—Konstnär och bonde. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1998. s. 107.
11Se katalog över altartavlornas motiv i Pehr Hörberg. Min Lefwernes Beskrifning. 2 uppl. Linköping: Risinge Hem-

bygdsförening, Östgöta Konstförening, 1968. s. 98-99, alternativt i Ullén. s. 56-60.
12Se 1.3 Metod och teori för en mer ingående diskussion och definition av begreppet ’teologisk tolkning’.
13Martinson, Sigurdson, Svenungsson (red.), s. 71.
14Detta var framförallt, som Geister påpekar, av två skäl. Dels för att enklare kunna beskriva för en icke-kristen om-

värld vad den nya tron handlade om, dels för att kunna bevisa att en uppenbarad kunskap om Gud inte behövde
stå i konflikt med förnuftet. Martinson, Sigurdson, Svenungsson (red.), s. 98.

15Ibid, s. 97-98.
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1.2. Syfte och frågeställningar

under varje tidsperiod, å andra sidan innebär ett sådant förhållningssätt även instabilitet på

så sätt att teologin måste revideras med varje ny filosofisk ansats för att hålla sig aktuell.16 I

förlängningen är det därmed inte orimligt att anta att de teologiska spörsmål—de frågor och

funderingar om Gud (om några)—som moderna betraktare ställs inför vid en konfrontation

med Hörbergs altartavlor, antagligen skiljer sig åt från de teologiska frågor och funderingar

som betraktare samtida med Hörberg ställdes inför. De tolkningar som framläggs i analys-

delen av detta arbete kommer nödvändigtvis inte vara baserade på teologi som Hörberg och

hans samtid kände till. Mitt främsta intresse är den moderna betraktaren och det innebär att

jag har valt att vidga den teologiska referensramen utöver en specifik tidsperiod. Hur som

helst är ändå talet om Gud, som förhoppningsvis framgick ovan, inte statiskt och bundet till

en tid, utan dynamiskt och alltid föränderligt.

Samtidigt är det en sanning att genomslagskraften en tolkning får till stor del är en följd

av hur övertygande den är och inte huruvida tolkningen, i snäv bemärkelse, är rätt eller fel.

Tolkning handlar i hög grad om attraktivitet och samstämmighet.17 I förlängningen innebär

det att ju mer man vet om en sak, ju mer övertygande är ens tolkning. För ett arbete som

i huvudsak riktar sig till den moderna betraktaren betyder det att den historiska kontexten

fortfarande måste försöka kartläggas, om tolkningen ska vara så övertygande som möjligt.18

Därför är ytterliggare ett syfte med uppsatsen att försöka ringa in Hörberg i en historisk

kontext eftersom det har potentialen att öka kunskapen om innehållet i målningarna. Utan

avsikten att vara uttömmande ur varken ett teologiskt eller historiskt perspektiv så har ändå

följande relativt breda frågeställning, utifrån det skisserade syftet ovan, tagit form:

• Vilka faktorer bidrog till att göra Hörbergs altartavlor så eftertraktade?

• Vilka teologiska idéer förmedlar altartavlornas innehåll och komposition?

• Hur ser relationen mellan altartavlornas visuella- och materiella rum ut, och är denna

relation teologiskt betydelsefull?19

16Ibid, s. 98.
17Vad jag menar är att en tolkning av en bild, till skillnad från till exempel en matematisk beräkning, inte handlar

om att ha rätt eller fel, utan om att vara så övertygande som möjligt. Att till exempel se och tolka en bild utifrån
ett teologiskt perspektiv är inte rätt eller fel, det är bara ett bland flera möjliga synsätt. Om tolkningen sedan
vinner gehör bland forskare och betraktare så beror det inte på att tolkningen är rätt, utan snarare på att den
är övertygande. Med andra ord finner de tolkningen attraktiv och en viss konsensus uppstår mellan dem över
tolkningens legitimitet. Idag finns det till exempel flera äldre konsthistoriska texter som ingen längre läser. Dessa
texter och de tolkningar de innehåller är antagligen inte felaktiga, däremot anses de inte längre vara attraktiva.

18Se 1.3 Läsorienterad tolkningsteori för en mer ingående diskussion kring tolkning.
19Se 1.3 Kyrkorummet som heligt rum för en definition av visuellt- och materiellt rum.
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1.3. Metod och teori

1.3 Metod och teori

I boken Transformations in Persons and Paint föreslår konstvetaren och teologen Chloë Red-

daway en ny metod för att tolka bilder teologiskt.20 Som Reddaway ser det (om syftet är

att via bilder generera teologi), så finns det bristfälligheter inom de två ämnesområden som

framförallt intresserar sig för den religiösa bildkonsten, teologi och konsthistoria. Teologer

diskuterar och skriver om konst i relativt stora drag, påpekar Reddaway, och konsthistori-

ker behandlar ofta det teologiska innehållet i kristen bildkonst på ett otillräckligt sätt.21 Hur

en teologisk tolkning av bilder skulle kunna bedrivas blir på så sätt drivkraften som sporrar

Reddaway att utforma en ny metod.22 Mer specifikt är avsikten med metoden att möjliggöra

en teologisk tolkning av historiska kristna bilder som varken är naiv (som blint accepterar

det religiösa innehållet i bilder) eller cynisk (som endast fokuserar på religiösa bilders socio-

ekonomiska och politiska aspekter), utan som framhäver den kristna konstens sakramentala,

uppenbarande, inspirerande och transformativa natur utifrån en kritisk analys av enskilda

verk.23 Reddaway inhämtar analytiska redskap från en rad ämnesområden som jag kommer

beskriva mer ingående nedan. Det är denna metod, en teologisk hermeneutik för bilder (theolo-

gical hermeneutic for images), som jag kommer tillämpa i analysdelen av min uppsats.24

Introduktion

Teologisk hermeneutik för bilder är en tvärvetenskaplig metod. I utformandet av metoden

inhämtar Reddaway kunskap från en rad ämnesområden, från teologi, litteraturvetenskap,

historia samt konstvetenskap.25 Ytterligare en aspekt av metoden är så kallat heligt rum, både

inuti samt runt omkring bilden.26 Eftersom receptionshistoria inom bibelvetenskap, kultur-

historia inom historia och begreppet ’period eye’ inom konstvetenskap i stort sätt strävar

efter samma sak fast från olika infallsvinklar när det gäller historisk kontext, så kommer jag

lägga tonvikten vid det begrepp som konstvetaren Michael Baxandall lanserat, ’period eye’.27

20Boken Chloë Reddaway. Transformations in Persons and Paint: Visual Theology, Historical Images, and the Modern Vi-
ewer. Belgien: Brepols Publishers, 2015 är baserad på Reddaway’ avhandling, Visual Theology in 14th and 15th cen-
tury Florentine frescoes: a Theological Approach to Historical Images, Sacred Spaces and the Modern Viewer. Diss., King’s
College London, 2013.

21Reddaway, s. 15-16
22Ibid, s. 19
23Reddaway definierar termerna ’sacramental’, ’revelatory’ och ’transformative’ såsom ”’communicating or acting

as a material channel for divine grace’”, ”’manifesting something of the divine’” och ”’inspiring and enabling a
reorientation of the viewer towards God or reinforcing this’”. Från Reddaway, s. 17.

24I inledningen till kap. 1 beskriver Reddaway kortfattat teologisk hermeneutik för bilder som ett sätt att göra visuell
teologi (visual theology). Från Reddaway, s. 19

25I brist på utrymme kommer jag inte diskutera ämnesområdena receptionshistoria och kulturhistoria, och begreppet
’period eye’ kommer jag endast kortfattat beskriva. För en mer detaljerad överblick, se Reddaway. Kap 1.

26Reddaway, s. 17
27Reddaway poängterar att även om syftet med boken i första hand är att undersöka historiska bilders betydelse för

moderna betraktare så understödjs ett sådant förhållningssätt av kunskap om den historiska kontexten. Det är sant
att ju mer man vet om en bild, ju mer finns det inuti bilden som man kan uppmärksammas på. Vikten av att sätta
sig in i och försöka förstå en bilds (eller texts) historiska kontext är något som receptionshistoria, kulturhistoria
och begreppet ’period eye’ har gemensamt. Reddaway jämför dem på följande vis: ”[. . . ]the theological approach
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1.3. Metod och teori

Hermeneutik—En textuell tradition tillämpad på bild

I Transformations in Persons and Paint påpekar Reddaway att vad teologiska metodologier har

gemensamt är ett i huvudsak textuellt fokus.28 Med tanke på bilders underordnade status i

förhållande till texter så är det föga förvånande, ingen bild inom den västkyrkliga traditio-

nen kan trots allt göra anspråk på att besitta samma närhet till Kristus som kanon, i form

av Nya Testamentet, kan.29 Hur teologer i sin tur har tolkat dessa religiösa texter har genom

historien skiftat.30 De hermeneutiska skolbildningar som har dominerat den kristna teolo-

gin de senaste tre århundradena är, i tur och ordning, historisk-kritisk forskning, Nykritik

och läsorienterad tolkningsteori.31 Hur läsorienterad tolkningsteori kan tillämpas i prakti-

ken återkommer jag till lite längre fram, poängen här är snarare att undersöka huruvida en

metodik som traditionellt sett har riktats mot text, även kan riktas mot bild.

Uppenbarligen är det så att text och bild har mycket gemensamt. De bägge uttrycksfor-

merna har skapare och mottagare; bägge har ursprungliga kontexter och efterföljande kontex-

ter; det finns aspekter av både text och bild vars innebörd kan framstå som främmande för

oss på grund av skador, förlorad kunskap eller missförstånd; och de kommunicerar via en

variation skepnader, konventioner, associationer och referenser.32 Samtidigt som likheterna

mellan text och bild är många och ett traditionellt sett textuellt tillvägagångssätt därigenom

kan appliceras på bilder, så finns det också viktiga skillnader som är värda att belysa. Den

kanske viktigaste skillnaden mellan text och bild är bilders fysiska aspekter. Detta är fram-

förallt sant när det gäller religiösa bilder då de ofta är platsspecifika på ett sätt som texter inte

är. Så är definitivt fallet när det kommer till Hörbergs kyrkliga produktion. Många av konst-

närens målningar beställdes i samband med nybyggnationer, på så sätt är dessa bilder (till

skillnad från texter) ämnade för och utgör en viktig del av dess specifika plats.33 Platsspecifi-

ka bilder bestämmer betraktarens position. De stadfäster en spatial relation mellan bild, plats

och betraktare.34 På den vägen faller det sig naturligt att om studieobjektet i fråga är plats-

specifikt, så måste även platsen som studieobjektet befinner sig på tas i beaktande. Därför

known as reception studies; its comparator, cultural history, with it’s project of ’seeing things their way’; and
it’s counterpart in art history of acquiring the ’period eye’.” Reddaway, s. 38. För en mer utförlig diskussion, se
Reddaway. Kap. 1.

28Ibid, s. 19
29Ibid, s. 22
30HERMENEUTIK: ”Läran on tolkning eller tolkningskonst. Under antiken, medeltiden och en bit in i nya tiden

syftade hermeneutiken främst till tolkning av religiösa texter. Under moderniteten och framför allt 1900-talet har
hermeneutiken vidgats till att inte bara omfatta texter i allmänhet utan även vad som kännetecknar förståelse
överhuvudtaget.” Martinson, Sigurdson, Svenungsson (red.). s. 264.

31Reddaway, s. 24. För en översikt gällande bibelsynens relation till hermeneutiken, se Martinson, Sigurdson,
Svenungsson (red.). s. 51-57.

32Reddaway, s. 20
33Altartavlorna i både Östra Husby och Rystads kyrka utfördes i samband med att de invigdes, år 1809 respektive

1796. Från Ullén, s. 40, 52. Om det platsspecifika i Hörbergs kyrkomåleri skriver Bengt Cnattingius bland annat,
”Man kan även tydligt se, att han vid valet av storlek och ämne i regel anpassat sig efter arkitekturen.” Bengt
Cnattingius. Pehr Hörberg. Stockholm: Sveriges Allmänna Konstförenings publikationer, 1937. s. 132.

34Reddaway, s. 23
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1.3. Metod och teori

utgör rumslighet och i synnerhet helig rumslighet en viktig del av en teologisk hermeneutik

för att tolka bilder.

Sammanfattningsvis kan sägas att de många likheterna mellan text och bild öppnar upp

för möjligheten att tillämpa textuell hermeneutik i form av läsorienterad tolkningsteori på

bild. Samtidigt är ett tillvägagångssätt som i huvudsak riktar sig mot text otillräckligt på så

sätt att det inte hänvisar till bilders fysiska aspekter. En viktig del av metoden, en teologisk

hermeneutik för bilder, är just därför de fysiska rum som utgör heligt rum, både inuti och

utanför bilden.35

Kyrkorummet som heligt rum

Heligt rum skulle mycket förenklat kunna sägas vara de rum som är utmarkerade för syftet

att dyrka och som i egenskap av att vara skådeplats för dyrkandet, anser sig ha en nära för-

bindelse till Gud.36 Heligt rum måste alltså förstås som någonting mer än en fysisk plats i

en bokstavlig bemärkelse, det är även en spirituell plats i en vidare metaforisk bemärkelse.

På så sätt avslöjar kristen arkitektur inte enbart skiftande estetiska böjelser, arkitekturstilar

och ingenjörskonst, utan den säger oss även någonting om relationen mellan kyrka och stat,

lekmän och prästerskap, troende och Gud.37 Om nyklassicismen som stilriktning inom kyr-

koarkitekturen sa Esaias Tegnér (1782-1846):

Men det är likväl vissa fordringar som man utan undantag, och med rätta, gör af hvarje
byggnad, som vill anses för ett Herrans Tempel. [...] Man fordrar med rätta att det skall
vara ljust, ty christendomen är en ljusets lära och trifves ej i mörkret, himmelens ljus räcker
till för templet, blott vi vilja insläppa det. [...] vi behöfva ej skyla vår andakt för Solens
öga.38

Här ser Tegnér ett samband mellan kyrkorummet som heligt rum i fysisk bemärkelse (skåde-

platsen för dyrkandet ska släppa in mycket ljus) och kyrkorummet som heligt rum i vidare

metaforisk bemärkelse (kristendomen är en ljusets religion).39

På ett liknande sätt tänker sig Reddaway att heligt rum är en viktig aspekt av bilder. Onek-

ligen är det så att bilder interagerar med sin omgivning. De kan förhöja, fördunkla eller stärka

vår upplevelse av ett särskilt rum. Detta samspel mellan fysiska rum i materiell bemärkelse

(platsen vi befinner oss på) och fysiska rum i visuell bemärkelse (innehåll och komposition),

kan potentiellt utgöra helig rumslighet.40 Med andra ord kan relationen mellan kyrkorum

35Reddaway, s. 23-24. För en mer ingående jämförelse av likheterna och skillnaderna mellan text och bild, se Redda-
way, s. 20-24.

36Ibid, s. 33
37Ibid, s. 34
38Ewert Wrangel och Fredrik Böök. Esaias Tegnér. Samlade Skrifter. Ny kritisk upplaga kronologiskt ordnad. Åttonde delen.

Stockholm: P.A. Norstedt och Söners Förlag, 1923. s. 240.
39Att betrakta kristendomen som en ljusets religion är givetvis ingenting som är unikt för Tegnér. Skapelseberättelsen

i Första Moseboken berättar hur Gud skiljer ljuset från mörkret (1 Mos. 1:1-5), och i Johannesevangeliet förkunnar Jesus
att han är världens ljus (Joh. 8:12).

40Begreppet rumslighet används som synonym för det engelska ordet space vilket ofta betecknar, som Reddaway
påpekar, någonting abstrakt, oändligt, tomt, medan begreppet rum betecknar någonting mer konkret. Från Red-
daway, s. 31
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och bild säga oss någonting mer än om vi endast intresserar oss för innehållet i ett platsspe-

cifikt verk, den materiella och visuella relationen kan vara teologiskt betydelsefull.41 Detta

någonting mer, det faktum att den materiella och visuella rumsligheten säger oss någonting

överhuvudtaget, är en konsekvens av vår receptiva förmåga. Vår receptiva förmåga är en

tredje typ av ”rumslighet”, en intern men ändå inte fullständigt subjektiv rumslighet, det är

det interna ”ställe” där betraktarens respons på externa stimuli utformas.42

På den vägen definierar Reddaway rumslighet som ett begrepp bestående av tre katego-

rier: materiell rumslighet, visuell rumslighet och receptiv rumslighet.43 Materiell rumslighet

refererar till platsen där verket befinner sig (t.ex. i en kyrka, kapell eller kloster), samt till

verkets placering inuti platsen (t.ex ovanför altaret, på läktarbarriären eller i taket). Visuell

rumslighet hänvisar till rumslighet inuti bilden, alltså sådant som berör verkets innehåll och

komposition. Under denna kategori kan sådana innehållsmässiga aspekter såsom som stil,

dekoration, ikonografi, material, komposition, perspektiv och modellering diskuteras.44 Vad

konstnären gör med den visuella rumsligheten kombineras med den materiella för att sätta

parametrarna för den tredje, receptiva rumsligheten. Receptivitet är, som nämnt, en subjek-

tiv förmåga, men det betyder inte att konstnärer inte försöker påverka hur deras verk bör

uppfattas, i synnerhet när det gäller platsspecifika verk.45

De fysiska aspekter av bilder som inte tillgodoses av ett rent textuellt tillvägagångssätt är

alltså vad som framförallt har diskuterats ovan. Det har påpekats att bilder interagerar med

sin omgivning. Hur denna interaktion upplevs är delvis en konsekvens av materiella och vi-

suella relationer. Om platsen som interaktionen mellan bild och betraktare sker vid dessutom

är ett heligt rum, som till exempel ett kyrkorum, så kan denna relation vara teologiskt bety-

delsefull. Hur relationen mellan de materiella och visuella rumslighetena är beskaffade, samt

hur detta kommuniceras, är därför en cental del av en teologisk hermeneutik för bilder.46

Läsorienterad tolkningsteori

Läsorienterad tolkningsteori (reader-response theory) utgör hos Reddaway en pusselbit av

den föreslagna metoden. Med tanke på hur Reddaway tillämpar teorin i praktiken, som ett

tillvägagångssätt snarare än ett förhållningssätt, så är det inte särskilt förvånande. Samtidigt

är det viktigt att komma ihåg att läsorienterad tolkningsteori är, som namnet antyder, en te-

41Ibid, s. 37
42Ibid, s. 38
43Reddaway benämner begreppet tripartite space. Från Reddaway, s. 37.
44Ibid, s. 37
45Reddaway’ tolkning av freskomålningarna föreställande scener ur den helige Franciskus liv, i Bardikapellet, Santa

Croce, kan tjäna som ett exempel på hur ett konstverk via den visuella och materiella rumsligheten försöker kom-
municera någonting universellt. Reddaway skriver, "[...]to the viewer of any period, the cycle offers the possibility
of a changed, transfigured reality in the example of Francis who was changed and who changed others, and in
the imitation of Christ. Through the composition of their visual space and its relation to their material space, the
frescoes communicate this to the viewer (the receptive space.)". Från Reddaway, s. 62-63.

46Ibid, s. 37
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ori. Vad den teoretiska modellen i vid mening försöker förklara är hur vår perception och

kommunikation fungerar.47 Av denna anledning (teorins hypotetiska natur) så har jag, även

om jag kommer använda mig av läsorienterad tolkningsteori på ett liknande sätt som Redda-

way gör, ändå valt att kategorisera teorin som en teoretisk utgångspunkt, snarare än som en

del av metoden. Med andra ord utgör läsorienterad tolkningsteori det teoretiska perspektivet

för detta arbete.

Även om företrädarna för läsorienterad tolkningsteori inte är en homogen grupp teore-

tiker som alla strävar efter samma sak, så finns det ändå ett antal övergripande idéer som

de har gemensamt. Den kanske viktigaste av dem är tanken om att texters mening uppstår

genom läsandet.48 Med andra ord existerar inte mening oberoende av läsaren (eller betrak-

taren), utan verkets mening finns inuti betraktaren.49 På så sätt delar företrädarna för teorin

uppfattningen att läsakten inte är passiv, utan aktiv, vi skapar (eller skriver) de texter vi lä-

ser. Det läsorienterad tolkningsteori ifrågasätter är det som Stanley Fish (f. 1938) kallar för

positivistiska, holistiska och rumsliga premisser:50

Målet är att fastställa en innebörd, och proceduren består i att först ta ett steg tillbaka från
texten och sedan sammanfoga eller på annat sätt beräkna de särskilda betydelsebärande
enheter som den innehåller. Det jag har emot den här proceduren (och med de premisser
som genererar den) är att medan man genomför den både ignorerar man och nedvärderar
läsarens verksamhet.51

Vad Fish och andra företrädare för teorin invänder mot är alltså uppfattningen att texter an-

tas vara självtillräckliga, att de är sprängfyllda objekt av mening som det är vår uppgift att

extrahera denna mening från. Tvärtom är mening, som Wolfgang Iser (1926-2007) ser det,

någonting som läsaren, i samspel med texten, tillskriver verket:

Genom att gruppera samman textens skrivna delar får vi dem att samspela, vi noterar i
vilken riktning de leder oss och vi projicerar det sammanhang vi som läsare önskar på
dem. Denna gestalt måste oundvikligen färgas av vår egen karakteristiska urvalsprocess,
för den är inte given av texten själv. Den uppstår ur mötet mellan den skrivna texten och
läsarens individuella inre, med dess speciella erfarenhetshistoria, dess eget medvetande,
dess egna utblickar. Gestalten är inte textens sanna mening, i bästa fall är den en gestalande
mening[...]52

Om mening helt eller delvis är subjektivt, så är även tolkning helt eller delvis subjektivt. Att

läsorienterad tolkningsteori fordrar instabilitet och pluralism är också något som kritiker har

poängterat.53 Samtidigt råder det uppenbarligen inte tolkningsanarki ute i världen, vilket
47Läsorienterad tolkningsteori är en teori som traditionellt sett, som nämnt, riktats mot text. En teori som försöker

förklara hur vi uppfattar och förstår text måste i förlängningen säga något om hur vi uppfattar och förstår världen
i en vidare mening. Att vi överhuvudtaget kan läsa måste trots allt vara en följd av åtminstone vår perceptiva och
kommunikativa förmåga, och inte tvärtom.

48Olika företrädare för läsorienterad tolkningsteori tillmäter texten olika grad av ansvar för meningsbildandet hos
läsaren.

49Anne D’Alleva. Methods and Theories of Art History. 2 uppl. London: Laurence King, 2012. s. 110
50Claes Entzenberg och Cecilia Hansson (red.). Modern Litteraturteori—-Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 2. 2

uppl. Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 175.
51Ibid, s. 175
52Claes Entzenberg och Cecilia Hansson (red.). Modern Litteraturteori—-Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 1.

Lund: Studentlitteratur, 1993. s. 329-330.
53Reddaway, s. 24
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skulle vara en logisk konsekvens av en fullständigt subjektiv tolkningsakt. Det faktum att

det samtidigt kan råda både konsensus och oenighet om en texts mening förklarar Fish med

begreppet tolkningsgemenskap (interpretive community.)54 Fish menar att varje individ besitter

en mängd tolkningsstrategier. Dessa strategier har sitt ursprung i de gemenskaper som vi är

en del av, som till exempel utbildningsväsende och arbete. Och det är dessa gemenskaper,

snarare än texter, som styr och genererar tolkning.55 På så sätt tillåts tolkningsakten att fort-

farande vara subjektiv (mekanismen är subjektiv), men det betyder inte att den tolkning som

vi producerar är idiosynkratisk eller unikt vår egen. Den tolkning vi gör är, enligt Fish, inte

en produkt av texten, den är en produkt av de tolkningsgemenskaper vi tillhör.

Att pluralism inte är liktydigt med radikal relativism är vad jag hoppas framgick i före-

gående stycke.56 För även om tolkningsakten helt eller delvis är subjektiv och det medför att

ingen tolkning kan vara definitiv (därigenom att olika personer kommer tolka texten eller

bilden olika), så betyder inte det att konsensus inte kan uppnås. I slutändan är tolkning, som

Reddaway påpekar, mer av en konst än en vetenskap:57

Texts and images, like most human communication, especially its more complex forms,
produce complex and subtle effects (responses). In such cases there can be no ’perfect’,
’literal’ synonym but rather the responses of as many readers as encounter it. Responses
to expressive works involve a plethora of associations and emotions, and interpretation is
not, by and large, a question of right or wrong, but of persuasiveness: i.e. of coherence and
attractiveness.58

Läsorienterad tolkningsteori låter oss förstå att det är fler faktorer än texten i sig som bidrar

till läsarens tolkning. Att mening är någonting som betraktaren helt eller delvis tillskriver

verket och att det i sin tur gynnar heterogenitet snarare än homogenitet påverkar hur Red-

daway utformar sin metod. För det första, om tolkning är relativistiskt men ändå kan vinna

gehör genom att bland annat vara övertygande, så faller det sig naturligt att ju mer man vet

om en sak, ju mer övertygande är ens tolkning. I mitt eget arbete kommer denna insikt reflek-

teras på så sätt att stor vikt fästs vid den historiska kontexten, med förhoppningen att det i

sin tur berikar bildanalyserna. För det andra, med tanke på vad som har diskuterats ovan, så

är inte heller tolkningarna av Hörbergs målningar som framläggs i förestående arbete tänkt

att vara slutgiltiga, tvärtom är förhoppningen att de stimulerar ytterligare diskussion.

54Se t.ex. Entzenberg och Hansson (red.). Del 2. s. 184ff.
55Vincent B. Leitch (red.). The Norton Anthology of Theory and Criticism. 2 uppl. New York: W. W. Norton Co, 2010. s.

1972.
56RELATIVISM: ”Relativism, roughly put, is the view that truth and falsity, right and wrong, standards of reaso-

ning, and procedures of justification are products of differing conventions and frameworks of assessment and
that their authority is confined to the context giving rise to them.” Från Stanford Encyclopedia of Philosophy.
https://plato.stanford.edu/entries/relativism/ (Hämtad: 2018-11-28)

57Reddaway, s. 27
58Ibid, s. 27.
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Begreppet ’period eye’

Det har tidigare påpekats att det receptionshistoria, kulturhistoria samt begreppet ’period

eye’ har gemensamt är vikten de placerar på historisk kontext för att förstå det förflutna.59

För oss låter det kanske självklart men så har fallet inte alltid varit. Under 1900-talet skedde

en successiv skiftning från att man tidigare hade betraktat historia som en serie storslagna

händelser iscensatta av mäktiga människor, till en historiesyn som betonar vikten av att ge-

nomskära hela samhället för att på så sätt förstå det förflutna.60 Förutom extraordinära män-

niskors ovanliga upplevelser, började man alltså nu även intressera sig för ordinära männi-

skors vanliga upplevelser inom historieforskningen. I den andan myntade konsthistorikern

Michael Baxandall begreppet ’period eye’ och applicerade det på en diskussion om floren-

tinska målningar från 1400-talet och hur samtidens betraktare upplevde dem.61

Historisk kontext är viktigt eftersom det har potentialen att fördjupa förståelsen för en

bilds syfte, funktion och innehåll. För en metod som i huvudsak intresserar sig för historis-

ka bilders teologiska relevans för moderna betraktare så är det samtida perspektivet ändå

av stor betydelse eftersom det bidrar till att förstå bilden bättre. Poängen är att tolkningen

inte behöver avstanna vid den samtid som undersöks. En bilds mening är inte avgränsad

till konstnärens eller mecenatens ursprungliga intentioner, och inte heller till den samtida

publikens mottagande av bilden.62

Teologisk hermeneutik för bilder

I Transformations in Persons and Paint tillämpar Reddaway sin metod på florentinska fres-

komålningar från 1300- och 1400-talet. Dessa målningar är välkända och väl omskrivna. Det

faktum att så pass mycket uppmärksamhet har riktats mot dem är också en av anledningarna

till att Reddaway valt att analysera dem.63 Ett syfte med boken är, som kortfattat diskutera-

des inledningsvis, att påvisa hur konsthistorisk forskning ofta uppvisar tillkortakommanden

när det kommer till det teologiska innehållet i religiösa bilder.64 Ett naturligt sätt att demon-

strera detta på är givetvis att göra som Reddaway gör, nämligen att angripa en diskussion

som till synes förefaller uttömd, för att visa att så är inte fallet. Ett annat sätt att demonstre-

ra den konsthistoriska forskningens teologiska tillkortakommanden på är att ge sig in i en

diskussion som i princip är icke-existerande. Det är sant att böcker som behandlar Hörbergs

biografi och konstnärliga verksamhet existerar. Det är också sant att flertalet av dessa böcker

behandlar Hörbergs kyrkliga måleri relativt ingående. Men när det kommer till teologiska

59Se fotnot 7.
60Reddaway, s. 29
61Ibid, s. 30. Se Michael Baxandall. Painting and Experience in Fifteenth Century Italy: A Primer in the Social History of

Pictorial Style. 2 uppl. Oxford: Oxford University Press, 1988.
62Reddaway, s. 31
63Ibid, s. 17
64Ibid, s. 17
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analyser som sträcker sig utöver konstnärens tolkning av bibeltexterna, så är de försvinnan-

de få. Det är av denna anledning som metoden teologisk hermeneutik för bilder har valts

ut för detta arbete. Tillvägagångssättet erbjuder ett lämpligt ramverk för att tolka Hörbergs

religiösa målningar teologiskt.

För att sammanfatta diskussionen kring metod så har det konstaterats att en aspekt av

framförallt platsspecifika bilder som kan vara teologiskt betydelsefull är heligt rum. Mer spe-

cifikt är heligt rum i form av relationen mellan de materiella och visuella rummen, samt hur

detta kommuniceras, av intresse. I mina egna analyser av Hörbergs altartavlor kommer jag

utforska huruvida dessa relationer är av teologisk betydelse eller inte.

Att tolkning, genom att åtminstone delvis vara en subjektiv akt, bidrar till pluralism, är

en viktig insikt på flera plan. Då ingen tolkning kan vara definitiv så innebär det att tolkning,

i slutändan, inte handlar om att ha rätt eller fel utan snarare om att vara övertygande. För

en metod som möjliggör utforskandet av historiska bilders relevans för moderna betraktare

så betyder det att den historiska kontexten fortfarande måste redogöras för, om tolkningen

ska vara så övertygande som möjligt. Ett sådant förhållningssätt möjliggörs genom läsorien-

terad tolkningsteori. En konsekvens av detta förhållningssätt, för mitt eget arbete, är att jag

kommer fästa stor vikt vid historisk kontext. Mer specifikt ämnar jag utforska Hörbergs liv

och hans relation till rådande konst- och kyrkohistoriska strömningar med förhoppningen

att därigenom stärka bildanalyserna. Kartläggningen av Hörberg och hans samtid kommer

i huvudsak förläggas till bakgrundsdelen av uppsatsen. Ytterligare en konsekvens av detta

förhållningssätt är att de tolkningar som framläggs i förestående arbete inte är slutgiltiga,

snarare är de avsedda att belysa det teologiska innehållet i några av Hörbergs altartavlor för

att därigenom göra dem mer tillgängliga för såväl kristna som icke-kristna betraktare.

1.4 Litteratur och tidigare forskning

I följande sammanställning ämnar jag presentera de texter som har varit av stor betydelse

för min förståelse av de ämnen som uppsatsen vidrör. Dessa ämnen kan grovt delas in i de

tre kategorierna biografi, teologi och konsthistoria. I litteraturen sammansmälter ofta dessa

kategorier, de konstnärliga biografierna talar självfallet om konsthistoria och de konsthisto-

riska texterna som behandlar religiös konst talar ofta om teologi, samtidigt är det behändigt

att kunna kategorisera saker och ting.

För inblicken i Hörbergs liv och konstnärskap har framförallt Hörbergs egen självbiogra-

fi, Min Lefwernes Beskrifning, publicerad år 1817, varit behjälplig. Men utöver denna har även

två andra biografiska texter varit betydelsefulla. Dessa är Pehr Hörberg av konstvetaren Bengt

Cnattingius (1899-1993), publicerad år 1937, och Pehr Hörberg—Konstnär och bonde av konst-

vetarna Gunnar Lindqvist (f. 1929) och Marian Ullén (f. 1934), publicerad år 1998. Hörbergs
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självbiografi är personlig, humoristisk och kärleksfull, vilket också förklarar genomslagskraf-

ten levnadsbeskrivningen ändå fick efter publikationen år 1817.65 Men även om texten ger en

unik inblick i konstnärens liv så är den samtidigt mycket kortfattad och eftersom Hörberg

avlutade skrivandet år 1791, alltså tjugofem år innan han dog, så är det också två decennier

av hans liv som lyser med sin frånvaro i texten. En stor portion av texten ägnas dessutom åt

att hylla de mecenater och beskyddare som Hörberg till hög grad var beroende av. Ett mer

djuplodande och granskande porträtt av konstnären återges i Cnattingius biografi. Biogra-

fin över Hörberg är också Cnattingius avhandling som han la fram i Lund år 1937. I denna

erbjuds en relativt nyanserad bild av konstnären med allt från en kronologiskt återgiven lev-

nadsbeskrivning och konstutvecklingskurva till en ikonografisk översikt av altartavlornas

motiv och minnen av målaren. Samtidigt är Cnattingius avhandling, som allt annat, en pro-

dukt av sin tid. Det kritiska förhållningssätt vi är så vana vid idag är i många fall en bristvara

i biografin. Händelser är effektfullt dramatiserade och ett romantiskt skimmer präglar stora

delar av texten. Men i slutändan är det en genomarbetad avhandling med mycket nyttig in-

formation som till exempel en katalog över altartavlornas motiv och vilka årtal de tillkom. En

ännu mer nyanserad bild av Hörberg och hans samtid återges i Lindqvist och Ulléns biografi.

Här placeras den i bondeståndet hemmahörande Hörberg, trots att han fick titeln hovmålare,

in i en historisk kontext som kritiskt granskas. I kontrast till Cnattingius biografi är den dock

relativt kortfattad.

Den kyrkohistoriska kontext som omgärdade Hörberg och hans samtid vidrörs på ett

knapphändigt sätt i Cnattingius biografi, likaså i Lindqvist och Ulléns text. Samtidigt utgjor-

de onekligen kristendomen och det religiösa livet en stor del av Hörbergs egna liv. På många

sätt och vis befann han sig vid frontlinjen vad gäller dåtidens filosofiska och teologiska de-

batter kring den uppenbarade kunskapens roll i ett alltmer förnuftsstyrt och rationellt sam-

hälle. Av den anledningen har en del kyrko- och dogmhistoriska texter också rådfrågats. De

främsta av dessa är, från ett kyrkohistoriskt perspektiv, Jacob Axelsson Lindblom såsom biskop i

Linköping av Edvard Magnus Rodhe (1878-1954), framlagd vid Lunds universitet år 1905, och

Svenska kyrkans historia: Neologien, romantiken, uppvaknandet av Emil Liedgren, Hilding Pleijel

och Hjalmar Holmquist (red.), publicerad år 1946. I Rodhes avhandling ges inte enbart en

god beskrivning av Lindbloms verksamhet som biskop i Linköping, den kartlägger också på

ett översiktligt sätt de teologiska strömningar som präglade perioden. Texten är för övrigt in-

tressant eftersom Lindblom och Hörberg var bekanta med varandra. Lindblom uppskattade

Hörbergs förkunnelsemotiv och rekommenderade honom som en lämplig konstnär för stif-

tets församlingar. För ett fokus på dessa teologiska strömningar i sig har texten av Liedgren,

Pleijel och Holmquist varit till stor hjälp. I boken analyseras tidsspannet 1809-1823 utifrån ett

kyrkohistoriskt perspektiv.
65En något mer ingående diskussion om självbiografins tillkomst och publikation förekommer i 2 Bakgrund.
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Eftersom min egen teologiska kunskap var mycket begränsad när idén om en teologiskt

inriktad bildanalys blev alltmer påtaglig så behövde jag få en god förståelse för ämnet. I det

syftet har texten Systematisk teologi—En introduktion av Mattias Martinson, Ola Sigurdson och

Jayne Svenungsson (red.), publicerad år 2007, varit ovärderlig. I detta verk ger författarna

en introduktion till de kristna troslärorna med utgångspunkt i deras utveckling för att sedan

landa i nutid och mer kontemporära tolkningar av dem. De teologiska resonemang som förs

i analysdelen av detta arbete har till stor del sitt ursprung i denna text.

Också ovärderliga från både ett teologiskt och konsthistoriskt perspektiv har varit tex-

terna Transformations in Persons and Paint av Chloë Reddaway, publicerad år 2015, och The

Meaning of Icons av Leonid Ouspensky och Vladimir Lossky, publicerad år 1982. Metoden

som tillämpas i mitt arbete är utformad av Reddaway och den förklaras ingående ovan.66

Men Reddaway’ text har varit en stor inspirationskälla även utanför metoden. I denna bok

granskar hon tidigare konsthistoriska analyser av välkända kristna målningar i Florens och

utvecklar sedan egna teologiska tolkningar av dem. Dessa teologiska tolkningar fann jag så

pass inspirerande att jag bestämde mig för att ge mig i kast med någonting liknande själv. I

The Meaning of Icons kartlägger Ouspensky och Lossky motiven i den ortodoxa kyrkans iko-

ner. Deras analyser av ikonerna Jesu födelse och Kristi himmelsfärd har därför varit till stor hjälp

i mina egna tolkningar av motiven. I analyserna förklarar författarna också den grundläggade

teologi som ikonerna förmedlar, vilket har varit behjälpligt. Denna källa har jag dock rådfrå-

gat med något större försiktighet då teologiska meningsskiljaktigheter mellan den ortodoxa

och evangelisk-lutherska kyrkan kan förekomma. Hörberg själv var lutheran.

1.5 Material och avgränsningar

Analysens fokus kommer att ligga på tre specifika altartavlor av Hörberg i tre specifika kyr-

kor. Då Hörberg ofta upprepade altartavlornas motiv och variationen mellan altartavlorna

med samma motiv oftast är minimal så skulle det vara möjligt att analysera motiven i sig,

oberoende av plats. Samtidigt utgör det platsspecifika verket en viktig utgångspunkt för mitt

arbete. Därför har analyserna ändå avgränsats till tre specifika kyrkor. Tidsmässigt är ana-

lyserna avgränsade till Hörbergs verksamhetstid som kyrkomålare. Denna period kan grovt

sägas ha sitt startskott år 1778 då Hörberg utförde sin första altartavla och avslutas året innan

han dog år 1815. Motiven i analyserna, föreställande Jesu födelse, Nedtagandet från korset och

Kristi himmelsfärd har valts ut av den enkla anledning att de tydligt återspeglar Jesus krono-

logi, från födelse till död och uppståndelse.

66Se 1.3 Metod och teori.
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2 Bakgrund

2.1 Några inledande anmärkningar

Att försöka kartlägga alla faktorer som bidrog till den höga efterfrågan på Hörbergs altar-

tavlor är på många sätt och vis en vansklig uppgift då alla faktorer omöjligen kan kännas

till. Samtidigt betyder inte det att inga faktorer överhuvudtaget inte kan kännas till. Avsikten

med denna del av uppsatsen är först och främst att utifrån ett biografiskt och historiskt per-

spektiv få en bättre förståelse för, men inte ett definitivt svar på, frågan: varför var Hörbergs

altartavlor så eftertraktade? Mer specifikt ämnar jag undersöka denna fråga dels genom att

översiktligt redogöra för Hörbergs biografi, dels genom att titta närmre på Hörbergs rela-

tion till rådande konst- och kyrkohistoriska strömningar. Genom att angripa frågan på ett

nyanserat sätt är ytterligare en förhoppning att detta ska bidra till kunskap om innehållet i

målningarna, och att det i sin tur berikar såväl min egen som andras tolkningar av Hörbergs

altartavlor.

Vad gäller Hörbergs levnadsbeskrivning så bör den i första hand ses som ett stöd för

bildanalyserna och som en infallsvinkel vid utforskandet av frågan som ställdes ovan. En

ökad förståelse för en konstnärs person kan, som Niclas Franzén påpekar, bidra med ledtrå-

dar till dennes konst.67 På så sätt kan kunskap om Hörbergs val av utbildning, hans kontak-

ter och levnadsval vara väsentlig för att förstå varför hans kyrkliga konst var så eftertraktad.

Samtidigt framhåller Franzén att den biografiskt inriktade forskningen medför många risker,

bland annat genom att alltid vara en förenkling.68 Levnadsbeskrivningen nedan är en för-

enkling och jag gör heller inga anspråk på att försöka ringa in den komplexitet som utmärker

varje individ. Snarare är avsikten med den översiktliga biografin att berika bildanalyserna

och frågeställningen.

Slutligen vill jag nämna att upplagan av Pehr Hörbergs självbiografi som jag kommer re-

ferera till nedan är Per Daniel Amadeus Atterboms (1790-1855) version av texten som är en

redigering av originalet. I förordet till boken motiverar Bengt Cnattingius detta val med föl-

67Niclas Franzén. Olof Sager-Nelsons relation till den belgiska symbolismen. D-uppsats, Linköpings universitet, 2012. s.
8.

68Ibid, s. 8.
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2.2. ’Lefwernes-Beskrifning’

jande ord: ”Enligt utgivarens mening har emellertid den Atterbomska texten fått en viss klas-

sisk prägel, och den är dessutom mera lättläst än den knaggliga och ortografiskt svårsmälta

originalversionen.”69 Hörbergs självbiografiska berättelse stod klar år 1791 och publicerades

av Atterbom år 1817. År 1815, ett år innan han dog, försåg Hörberg levnadsbeskrivningen

med ett kort tillägg samt en förteckning över altartavlor och viktigare målningar.70

2.2 ’Lefwernes-Beskrifning’

”År 1746 d. 31 Januari blef jag född, i Soldats-Torpet, som är beläget uti Kronobergs Län,

Albo härad, Wirestads socken och gården Öfra Ön.”71

Så inleds den ”märkliga” självbiografiska berättelse som Pehr Hörberg författade år

1791.72 Hans föräldrar var soldaten Åke Hörberg, född 1723 i Höör i Skåne, och Bengta Gisa-

dotter, född 1713 i Virestad i Småland.73 Hörberg hade tre yngre syskon, systrarna Johanna

(f. 1748) och Inger (f. 1751), samt brodern Bengt (f. 1756).74 Bengt, som Hörberg noterar hade

ett "[...]temmeligen godt mechaniskt geni[...]",75 kom senare att fungera som medhjälpare vid

uppsättningen och inramningen av flera altartavlor. I självbiografin omnämner Hörberg att

hans intresse för bildkonsten väcktes när han som ung betraktade bilderna i almanackor och

katekeser, bilder som han memorerade och som han senare, i brist på papper, verkställde på

näver.76 Pigmenten bestod bland annat av safterna från bär, bränd lera, krita och kol. Känne-

tecknande för Hörbergs barndom var med andra ord en utpräglad fattigdom. Å andra sidan

var Hörbergs familj inte unik i detta avseende. Gunnar Lindqvist och Marian Ullén framhål-

ler att det som skilde den unga pojken från andra jämnåriga vallhjon och tiggarbarn var hans

”[...]konstnärliga begåvning och hans starka vilja att använda sig av denna.”77

Hörbergs starka vilja kom så smånigom att leda honom till Växjö och målarmästaren Jo-

han Christian Zschotzscher (1711-1766), hos vilken han kom i lära i april 1762, 16 år gam-

mal.78 Zschotzscher var stadens första skråanslutna mästare och hade på så sätt en aktad

ställning i samhället. Kontraktet som slöts dem emellan stipulerade att Hörberg skulle bli

utlärd på fem år. Om sin lärotid hos mästaren skriver han följande:

Uti denna Lära eller Skola gick det helt annorlunda till, än jag hade föreställt mig; ty mitt
göromål blef inte annat, än färgritning och anstrykning. Min och mina kamraters öfningstid
uti teckning skulle alltid vara på Söndags-eftermiddan, och olyckan war, att wår mästare
ej var särdeles skickelig att undervisa oss. Han hade väl tillsyn på oss, men på ett origtigt

69Hörberg, s. 15.
70Lindqvist och Ullén, s. 146.
71Hörberg, s. 19.
72Lindqvist och Ullén, s. 8.
73Ibid, s. 15.
74Hörberg, s. 24.
75Ibid, s. 24.
76Ibid, s. 25-26
77Lindqvist och Ullén, s. 15.
78Ibid, s. 25.
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2.2. ’Lefwernes-Beskrifning’

sätt. Jag må wäl bekänna att han gaf mig mest loford för flit, fastän gubbens lynne ej mycket
war böjdt för att berömma andra. Detta likväl gjorde mina kamrater afundsjuka, så att de
hindrade mig hwad de kunde.79

Som det framgår av citatet ovan så var Hörberg alltså inte särskilt imponerad av Zschotz-

schers undervisning. Samtidigt utgjorde lärlingstiden antagligen en viktig milstolpe i den

unga konstnärens liv på så sätt att det var startskottet för hans egen konstnärsbana.80 In-

nan Hörberg hann fullborda sina fem år som lärling så dog Zschotzscher i oktober år 1766.

I målarmästarens testamente, som Hörberg omnämner, heter det att ”’[...]jag utan widare lä-

ra skulle blifwa Gesäll, dertill skulle jag av Sterbhuset hafwa 50 Daler S:mt, samt alla hans

gångkläder.’”81 För att kunna bli gesäll var Hörberg tvungen att bege sig till Göteborg och

stadens Konst- och Målare-Embete eftersom det hade varit Zschotzschers skråorganisation.

En tid därefter, under perioden juli 1767 till april 1768, var Hörberg verksam hos mästaren Jo-

han Luthman i Växjö.82 Ett uppdrag som sysselsatte honom under denna tid var att dekorera

några rum på Prinsnäs herrgård i Norra Sandsjö socken. Ägare av gården var hovrättsas-

sessor C. B. von Scheele. Scheele föreslog att Hörberg skulle bli häradsmålare i trakten och

hjälpte honom att få fullmakt därpå. Som häradsmålare bosatte sig konstnären i närliggande

Almesåkra.83 Det var även under arbetet på Prinsnäs som Hörberg träffade kammarpigan

Maria Ericsdotter. De gifte sig vid jul år 1769 och fick tillsammans flera barn, sonen Peter

Marian föddes år 1770; dottern Anna Catharina, född år 1772, dog kort därefter; även dottern

Helena Juliana, född år 1774, dog tidigt; år 1776 föddes sonen Fredrik och tre år senare, år

1779, föddes sonen Johan Gustaf. Av fem barn var det alltså tre söner som levde till vuxen

ålder.84

Under 1770-talet utförde Hörberg en mängd uppdrag hos familjen Adelcrantz på Hub-

bestad, söder om Jönköping. Fadern, Emanuel Adelcrantz (1721-1788), var vice hovrättspre-

sident vid Göta hovrätt i Jönköping och hans bror, överintendenten Carl Fredrik Adelcrantz

(1716-1796), var en framstående arkitekt. Hörberg reste till Hubbestad år 1773 för att må-

la porträtt och en långvarig kontakt med familjen Adelcrantz inleddes därefter. Hos den

konstintresserade familjen fick Hörberg tillfälle att studera deras stora gravyrsamling och

han vistades även i biblioteket. På Hubbestad stiftade han också bekantskap med en rad be-

tydelsefulla kulturpersonligheter, bland annat arkitekten Olof Tempelman (1745-1816) som

var professor vid Konstakademien.85 Både Tempelman och fadern Adelcrantz imponerades

79Hörberg, s. 38.
80Lindqvist och Ullén, s. 26.
81Hörberg, s. 39.
82Lindqvist och Ullén, s. 27-28.
83Cnattingius, s. 13.
84Hörberg, s. 45-47.
85Lindqvist och Ullén, s. 39-40.
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2.2. ’Lefwernes-Beskrifning’

av Hörbergs begåvning och uppmanade honom att resa till Konstakademien i Stockholm för

vidare studier.86

År 1783 flyttade familjen Hörberg till en frälsegård belägen i Mejensjö by, strax utanför

Sävsjö. Därmed tog Hörberg ett steg upp i jordbrukarens hierarki, ”[...]ty jag war nu härads-

målare och bonde, istället för härads-målare och torpare.”87 Samtidigt innebar ett kliv upp i

samhällsskikten även ett kliv upp i utgifter. Förutom att anlita en dräng behövdes dragkrea-

tur och spannmål införskaffas. För att kunna betala av utgifterna hoppades Hörberg få utföra

målningsarbeten, men det var tufft: ”Det blev ett svårt år. Skörden slog fel överallt, och hos

Hörbergs stod nöden för dörren. Han hade måst sätta sig i skuld, och ett målningsarbete, som

han hoppats på i Fröderyds kyrka, hade anförtrotts åt en Växjömålare.”88 Då jobben i trakten

tröt bestämde sig Hörberg för att bege sig till Stockholm. Av prosten N. N. Nyrén i Kudd-

by på Vikbolandet i Östergötland hade Hörberg blivit ombedd att utföra kopior av en serie

porträtt av den kungliga familjen.89 Hans plan var därmed att på vägen upp till Stockholm

stanna till hos prosten och utföra arbetet för att därefter fortsätta resan, för att i huvudstaden

"[...]åtminstone få se något av Ehrenstrals arbeten, samt något i Målare-Akademien."90 När

Hörberg anlände till Kuddby hade prosten hunnit ändra sig men han bjöd in honom att över-

natta innan han fortsatte mot Stockholm. Till slut, på den tionde dagen efter det att Hörberg

hade begett sig hemifrån anlände han i huvudstaden, ”[...]trött och ömfotad.”91

Den första vistelsen vid akademien kom att vara i åtta veckor, från månadsskiftet juli-

augusti fram till oktober. Hörberg var nu 37 år gammal. Den främsta orsaken bakom hans

beslut att bege sig till Stockholm var, som nämnt, bristen på arbete. I Fröderyds kyrka valde

sockenstämman att anlita en ämbetsmålare istället för häradsmålaren Hörberg. Hörberg ha-

de avlagt gesällprov vid målarämbetet i Göteborg efter sin lärlingstid hos Zschotzscher, men

däremot aldrig något mästarprov.92 Han hade redan år 1774 ansökt om att bli målarmästare

i Växjö och hans ansökan beviljades också. Dock ombads han uppvisa ett mästarbrev, vilket

han inte hade, och att fara till Göteborg för att avlägga sitt mästarprov hade han tydligen inte

möjlighet att göra.93 När Hörberg accepterade positionen som häradsmålare och därigenom

lämnade städernas skråväsen bakom sig, så accepterade han samtidigt en lägre social posi-

tion. Målare som bodde och var verksamma på landsbygden betraktades av skråmästarna

som bönhasar eftersom de inte tillhörde skrået och de motarbetades aktivt.94 I självbiografin

nämner inte Hörberg vad som låg bakom dessa beslut. Att han inte såg sig själv ha möjlighet

86Cnattingius, s. 14.
87Hörberg, s. 47.
88Cnattingius, s. 15.
89Lindqvist och Ullén, s. 40.
90Hörberg, s. 50.
91Ibid, s. 52.
92Ullén, s. 5.
93Lindqvist och Ullén, s. 37.
94Ibid, s. 28.
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att resa till Göteborg kan ha berott på att han år 1770 fick en son och 1772 samt 1774 två dött-

rar. Båda döttrarna dog dock som spädbarn och kanske hade förhoppningen med burskap

i Växjö varit en bättre bostad och en bättre framtid. En annan faktor som är värd att lyfta

fram är upplysningstidens idé om den fria konstnären. I kontrast till städernas skråtvång,

burskap och beskattning fanns det under 1700-talet en idé om att ”[...]den akademiskt sko-

lade konstnären representerade en högre estetisk kvalitet än mästarna inom målarskrået och

därför även i socialt hänseende stod över ämbetsmålarna.”95 Den fria konstnären var alltså

en akademiskt skolad konstnär. Hörberg, som inte var akademiskt tränad, var ändå väl med-

veten om dessa idéer genom bekantskapen med samhällets toppskikt vid de många herr-

gårdarna som han dekorerade. På så sätt var kanske förhoppningen med Stockholmsresan

och studier vid akademien att förvärva mer frihet och mer arbete. Ullén skriver: ”Studier vid

Konstakademien skulle innebära en förbättrad ställning och framför allt ett stort steg framåt

mot den konstnärliga verksamhet som han egentligen strävade efter.”96 I Stockholm mötte

Hörberg upp Tempelman och han introducerade honom vid Konstakademien. Dock var det

framförallt akademiens direktör, Carl Gustaf Pilo (1711-1793), som kom att ta hand om den

nyanlända konststuderanden. Pilo imponerades av Hörbergs medhavda målningar som in-

te var kopior utan egenhändiga kompositioner.97 På initiativ av Pilo stiftade Hörberg också

bekantskap med en mängd konstintresserade personer. Om sin första vistelse i huvudstaden

skriver han: ”Med en ansenlig mängd teckningar (i mån af den tid jag war i Stockholm) och

tillika med mer än trettio plåtars penningar, gick jag från Stockholm i början af Oktober.”98

Då hade Hörberg förutom att knutit viktiga kontakter, även hunnit med att studera, som han

hade hoppats, Ehrenstrals altartavlor i Storkyrkan och även ”förevisats”, på initiativ av Carl

Fredrik Adelcrantz, för Gustaf III (1746-1792), som tillät honom att studera målerisamlingen

på Drottningsholm.99

Under det följande året var Hörberg återigen verksam som häradsmålare. I oktober 1784

återvände han till Stockholm och stannade i huvudstaden ända fram till sommaren året där-

på. Den långa vistelsen möjliggjordes av Pilo som avstod från sin lön som vikarie för Johan

Tobias Sergel (1740-1814) under hans resa med Gustaf III till Italien och omvandlande den

istället till ett stipendium åt Hörberg.100 Han deltog nu i den ordinarie undervisningen som

till stor del bestod av studiet av antiken, teckning efter levande modell, kunskaper i anatomi

och studiet av äldre europeiska mästares verk. Som elev deltog han även i de pristävling-

ar som anordnades årligen. Vid den första granskingen, i januari 1785, tilldelades han tredje

95Ibid, s. 29.
96Ullén, s. 5.
97Lindqvist och Ullén, s. 44.
98Hörberg, s. 67.
99Ullén, s. 7.
100Lindqvist och Ullén, s. 48-49.
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prismedaljen i silver för sina modellstudier.101 Priset utdelades av hertig Fredrik Adolf (1750-

1803), som dessutom inköpte elevens utställda målning, Zaleucus, som låter utsticka ett öga på

sig för sin Sons skuld, för 12 riksdaler.102 Hörberg fick ytterligare en kunglig beskyddare i Fred-

rik Adolfs bror, hertig Karl (1748-1818). 1780-talet utgjorde en aktiv period inom frimureriet

där hertig Karl var stormästare. Kontakten med ordens toppskikt innebar för Hörberg beställ-

ningar på ordenstavlor.103 De kungliga beskyddarna innebar också en förhöjd konstnärlig

status för honom.104 Av stor personlig betydelse var bekantskapen med familjen Silverstol-

pe som Hörberg lärde känna genom sonen Fredrik Samuel Silverstolpe (1769-1851). Precis

som han själv studerade Silverstolpe vid akademien, fast med inriktning på arkitektur. De

inledde en livslång brevväxling och det var också sonen Silverstolpe som uppmanade Hör-

berg att nedteckna sin självbiografi.105 På sensommaren år 1785 hade Hörberg fullföljt det

akademiska året och begav sig återigen hemåt.

Från mitten av juli år 1785 och hela 1786 var Hörberg verksam i sina hemtrakter i Små-

land. I januari år 1787 fick han möjlighet att återvända till Stockholm och inleda sin tredje

och sista vistelse vid akademien. Han stannade i huvudstaden fram till september.106 Under

denna period deltog Hörberg i två prisämnestävlingar vid akademien. I det första prisämnet,

Meleagers uppmaning till stiden, belönades Hörberg med andra prismedaljen i silver, alltså en

grad högre än den föregående vinsten. I det andra prisämnet, Davids smörjande till konung

öfver Israel, hwilken profeten Samuel på Guds befallning förrättade i Betlehem, blev Hörberg ut-

an medalj medan hans enda medtävlande, Carl Gustaf Eckstein (1766-1838), tilldelades tredje

medaljen i guld.107 Efter akademitiden återvände Hörberg till landsbygden där hans fortsatta

verksamhet var förlagd och därmed upphörde den direkta kontakten med såväl Konstaka-

demien som huvudstadens utövande konstnärer. Men han återvände till Stockholm ett par

gånger, bland annat år 1796, hela tretton år efter det första mötet med den akademiska värl-

den, då som nyvald ledamot av Konstakademien.108 Från att tidigare ha varit en bönhas så

innehade Hörberg nu alltså titeln hovmålare och var dessutom sedan flera år tillbaka en eta-

berad kyrkomålare. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Hörberg var verksam under

en period då ståndssamhället var hårt indelat. Han besatt titeln hovmålare, men tillhörde

ändå bondeståndet. Som nämnt blev han aldrig mästare och borgare utan förblev häradsmå-

101Ullén, s. 9-10.
102Lindqvist och Ullén, s. 49.
103Ullén, s. 12.
104Lindqvist och Ullén, s. 53.
105Cnattingius, s. 18. I Atterboms version av Hörbergs självbiografi finns ett inledande konstteoretiskt stycke som

Cnattingius i en senare upplaga av självbiografin valde att ta bort. I förordet till levnadsbeskrivningen skriver
Cnattingius följande: "Med stor förvåning tog denne [Fredrik Samuel Silfverstolpe] sedan del av Atterboms utgå-
va av 1817—han hade nämligen själv tänkt befordra sin egen version till trycket. Förmodligen måste han även ha
känt harm, när han arbetade sig igenom den konstteoretiska framställningen, där hans avlidne vän får spöka som
nyromantiker, vilket för klassicisten Silfverstolpe måste ha känts synnerligen motbjudande."

106Ullén, s. 12.
107Lindqvist och Ullén, s. 55-56
108Ibid, 57, 60.
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lare och bonde i Småland. Trots att han gick från att vara egendomslös torparson till att bli

självägande bonde, från bönhas till att bli akademiledamot, så betraktades han mer som en

målande bonde än som en konstnär.109

I september år 1787 anlände Hörberg till Finspångs slott för att å brukets ägare Jean Jac-

ques De Geers (1737-1809) vägnar måla ett antal tavlor med frimurarmotiv. Hörberg och De

Geer hade träffats i Stockholm år 1785 och den förnyade kontakten kom att förändra måla-

rens framtid. Herrskapet De Geer försökte nämligen övertala Hörberg att flytta till Finspång

och slå sig ned på ett frälsehemman på godset.110 Om detta förslag skriver Hörberg följande:

[...]men flytta så lång wäg och intet bekomma mer hugnad af sitt gårdsbruk, än det jag
redan i Småland försörjde mig med—det fann jag mig icke uti. Jag föreslog ett annat sätt,
på hwilket jag wille flytta hit: nemligen, att hellre köpa mig en hemmansdel, då jag såg mig
i stånd att kunna den betala.111

Efter sin nio veckor långa vistelse hos De Geers fortsatte Hörberg resan från Stockholm hemåt

mot Mejensjö. I augusti 1788 återvände han till Finspång för att genomföra nya uppdrag.

Under denna vistelse köpte han även ett hemman i byn Olstorp i Risinge socken och tog

därmed ytterligare ett kliv upp i samhällsskikten, han blev självägande bonde.112 Via ett lån

på 6000 riksdaler kopparmynt köpte Hörberg gården för 8000 riksdaler kopparmynt.113 Flyt-

ten företogs i mars och förutom att vara självägande bonde var alltså Hörberg med familj

nu östgötabor. Lindqvist och Ullén kallar Hörbergs fem första år på Finspångs slott för en

”våldsam konstnärlig urladdning.”114 Det är sant att Hörberg var otroligt produktiv under

denna period. Förutom allehanda konstnärliga uppdrag på Finspång hann målaren under

åren 1790-1795 dessutom med att måla 11 altartavlor, ett 40-tal oljemålningar och 400-500 ak-

vareller, laveringar och teckningar.115 Han bebyggde även gården—”Denna i anseende till

hus nedruttna och wanhäfdade gård-del[...].”116 Kanske kan Hörbergs otroliga drivkraft för-

klaras genom att han först nu rent tekniskt kunde förverkliga många av de idéer som han

hade tack vare studierna vid Konstakademien. Hans oberoende ställning som både bonde

och konstnär måste också ha varit betydelsefulla i detta avseende då det gav honom en fri-

het som var unik i tidens konstliv.117 Tydligen betalade Hörberg av lånet på 6000 Riksdaler

kopparmynt inom loppet av fyra år.118

Positionen som en slags hovmålare hos De Geers innebar att Hörberg också fick möjlig-

het att träffa många av de gäster som vistades på Finspång. Han träffade flera gånger Sergel,

som han, liksom med Fredrik Samuel Silfverstolpe, brevväxlade med livet ut; andra gäster
109Ibid, s. 9.
110Ibid, s. 61.
111Hörberg, s. 74.
112Cnattingius, s. 20.
113Hörberg, s. 75-76.
114Lindqvist och Ullén, s. 72.
115Ibid, s. 66.
116Hörberg, s. 75.
117Lindqvist och Ullén, s. 78.
118Ibid, s. 66.
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som bevistade slottet inkluderade Carl August Ehrensvärd (1745-1800), Johan Gabriel Ox-

enstierna (1750-1818), Gustaf Adolf Reuterholm (1756-1813) och hertig Carl.119 Men Hörberg

knöt även viktiga kontakter utanför slottet runt om i länet. Under åren 1790-1791 målade han

altartavlor för Sankt Johannes och Hedvigs kyrkor i Norrköping. Han spenderade mycket tid

i staden och stiftade bekantskap med både affärsmän och fabrikörer och erhöll därigenom

betydande uppdrag. Altartavlorna gjorde honom även känd bland församlingarnas präster

och han fick en förespråkare i stiftets biskop, Jacob Axelsson Lindblom (1746-1819).120 Dessa

kontaktnät spelade en avgörande roll under 1790-talets senare del då arbetena på Finspång

avtog alltmer.121 Hörberg var då en etablerad kyrkomålare och tyngdpunkten i hans verk-

samhet förskjöts mer och mer mot altartavlorna.122

En vändpunkt i Hörbergs höga arbetskapacitet inträffade år 1807 efter en operation för

gallsten. Det farliga ingreppet försvagade honom och hans tidigare rika produktion påver-

kades. Samtidigt genomgick Finspångs slott stora förändringar då Aurora De Geer avled

år 1806. Tre år senare avled hennes make Jean Jacques De Geer och plötsligt stod Hörberg

utan höga beskyddare.123 Efter operationen flyttade han in hos sin son, Peter Marian, som

arrenderade faderns andra hemman Falla i Hällestads socken. Hörbergs minskade produk-

tion i kombination med sönernas slarv medförde att familjens ekonomiska situation blev an-

strängd. Men av kronprins Carl Johan (1763-1844) som befann sig på Finspång år 1812, genom

förmedling av Marianne Ehrenström (1773-1867), beviljades han en årlig pension på 150 riks-

daler.124 Fyra år senare, endast några veckor före sin 70-årsdag i januari år 1816, dog Pehr

Hörberg.125

2.3 En dogmhistorisk överblick

”Vi kalla detta tidehvarf Förnuftets, Upplysningens; och det är sant: vissa nya ljus i vet-

tenskaperna, många stora, ädla, viktiga begrepp, gifva också rättighet dertill.”126

Ovanstående citat är hämtat från Carl Gustaf af Leopolds (1756-1829) essä Om äldre och ny-

are Vidskepelse, publicerad vid 1800-talets början. På många sätt och vis är det ett slående citat

som tycks sätta fingret på och ringa in en hel vidsträckt epok. Men det efterföjande är det som

är mest tankeväckande, Leopold skriver: ”Men hafva vi ej sett just på denna samma tid vågas

och skyddas de talrikaste, de djerfvaste försök af mer än ett slags vidskepelse?”127 De vidske-

119Ibid, s. 67.
120Ibid, s. 71.
121På grund av att kanontillverkningen på Finspångs bruk av olika anledningar avtog.
122Lindqvist och Ullén, s. 81.
123Ibid, s. 82.
124Cnattingius, s. 31-32.
125Lindqvist och Ullén, s. 85.
126Carl Gustaf af Leopold. Carl Gustaf af Leopolds Samlade Skrifter. Tredje bandet. 2 uppl. Stockholm: A. Wiborgs Förlag,

1816. s. 182.
127Ibid, s. 182.
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pelser som Leopold åsyftar är bland annat swedenborgianism, som ”beskrifver himmel och

helfvete, som en resande från provinsen skulle beskrifva Stockholm vid återkomsten”; Cag-

liostros ”oförskämda charlatanerier”; mesmerism, som ”genom sin magnetiska sömn, påstår

att kurera alla sjukdomar[...]”; och ”vissa Sibillor”, som ”oblygare än de gamla, hämta up-

penbarelser ur kaffekoppen[...].”128 Leopold driver med de allehanda tankeströmningar som

existerade i hans samtid. Å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att han själv inte var

en ateist. Leopold drev, i likhet med många andra under perioden, en mot kyrkan riktad po-

lemik för, som han såg det, dess enträgna ortodoxi. Pliktrogen åtlydnad av kyrkans dogmer

var ingenting som föll honom i smaken. För Leopold var religion (det behövde nödvändigt-

vis inte vara kristendom) bland annat ett antidot mot just olika former av vidskepelse, som

för honom ovanstående rörelser var exempel på. I essän skriver han följande:

Vidskepelsen är tanklöshetens poesi; den ger känslor och bilder åt själar, tomma på begrepp
och sanningar. Vi födas med ett frö till vidskepelse, liksom till alla passioner. Den kan som
de andre hvila, så länge föremålet hålles undan; men den vaknar vid dess åsyn med dubbel
häftighet; och då fordras ett stort förnuft att segra deröfver, hvilket är det som många icke
äga.129

Denna inställning var ingalunda unik för Leopold. I landets många församlingar yrkade fle-

ra präster, bland annat genom innan- och utanläsning, kristendomskunskap och den s.k.

prästmedicinen130, för utrotandet av vad de ansåg vara vidskepelse och vantro.131 En per-

son som antagligen anslöt sig till dessa tankegångar om kristendomens förmåga att bidra till

befolkningens bättring är Pehr Hörberg. I sin självbiografi omnämner han en händelse som

åtminstone antyder det:

Här må jag wäl införa en händelse, hwaraf man kan se Guds goda beskydd och warning i men-
niskors dåraktiga gerningar.132 Då jag war wid ett halft års ålder, och (som nyss nämdt är)
war mycket eländig, gjorde mina Föräldrar sig all möda för att få botemedel för sitt sjuka
barn. Ibland flere rådgifware, kom änteligen en wandrande qwinna (om jag mins rätt, skall
den sagt sig wara en Lappländska): hon gaf detta rådet, att Fadern skulle med wiggar eller
kilar klyfwa stammen på en frisk och wäxande björk, som wore stående norr om bonings-
stället, och det med så wid öppning, att barnet utan möda kunde tagas deremellan; sedan
skulle fadern och modren, en Thorsdags-morgon innan solens uppgång, gå nakna med sitt
sjuka barn, att tre gånger taga det igenom den öppnade stammen, och sedan skulle kilarna
tagas ut, så att björken åter kunde wäxa tillsammans; då skulle bråcket och all min sjukdom
förswinna i samma mån, som björken läktes. Hwad hände? Öppningen war gjord något i
trångaste laget, och kilarna oförsigtigt indrifna; Föräldrarne hade näppeligen fått mig ige-
nom tredje resan, förr än kilarna flögo ut och öppningen tillslöts. Man kan lätt dömma om

128Ibid, s. 183-184.
129Ibid, s. 76.
130Prästmedicinen var de medicinska studiekurser som var till för blivande präster. Prästmedicinen var på flera sätt

en upplysningstidens uppfinning. Dels såg man den som ett sätt för prästerna som statstjänare att medverka till
den allmänna välfärden, dels såg man den som ett sätt att rensa upp i allmogens medicinala metoder, som ansågs
vara av ”magisk och barbarisk art”. Från Emil Liedgren, Hilding Pleijel, Hjalmar Holmquist (red.). Svenska kyrkans
historia: Neologien, romantiken, uppvaknandet, 1809-1823. Band 6. Del 2. Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrel-
ses Bokförlag, 1946. s. 17, 298-302.

131Liedgren, Pleijel, Holmquist (red.), s. 15-17. Vid ett prästmöte i Linköping år 1748 heter det att ”[...]gåfvor och offer
vid kyrkor och källor, till hvarjehanda nöds och sjukdoms afhjelpande, skola med all möjlig och christlig sorgfäl-
lighet, medelst undervisande och afrådande, förqväfvas.” Från Edvard Magnus Rodhe. Jacob Axelsson Lindblom
såsom biskop i Linköping. Diss., Lunds universitet, 1905. s. 179.

132Min kursivering.

22



2.3. En dogmhistorisk överblick

den häpnad och glädje tillika, som kom öfwer Föräldrarne! Denna händelse berättade ofta
min Moder för mig med både nöje och rysning.133

Hörbergs berättelse är intressant då den på många sätt och vis ger en inblick i tidens folktro.

Han föddes år 1746, runt hörnet väntade alltså upplysningenstidens och industrialismens

blomning som på flera plan kom att förändra samhället i grunden. Från ett kyrkohistoriskt

perspektiv är det värt att notera att den teokratiska uppfattningen sakta uppluckrades inom

politiken under perioden, och det medförde att staten i första hand inte längre ansåg sig ha

ett religiöst ändamål. Kommersiella, militära och andra världsliga intressen kom nu först.134 I

förlängningen medförde denna förändrade åskådning en fortfarande hårt reglerad, men ändå

friare religionsutövning i landet. Med Gustav III:s toleransedikt, utfärdat 1781, tilläts invand-

rade judar och katoliker att i begränsad mån utöva sin tro.135 Ytterligare ett kännetecken för

perioden som är av intresse från ett kyrkohistoriskt perspektiv är de filosofiska strömningar

som tillmätte det mänskliga förnuftet en aldrig tidigare skådad särställning. Då den kristna

teologin alltid har anknutit till samtidens filosofiska spörsmål, som påpekats ovan,136 så led-

de ett sådant förhållningssätt till en förändrad syn på den krykliga verksamheten för många.

Eftersom en del av de nedärvda trossatserna var svåra att förlika med en förnuftsbaserad

kunskapsteori så ville en del filosofer och teologer reducera den kristna tron till en i huvud-

sak moralisk lära. Två företrädare för en sådan ståndpunkt var den tyska filosofen Immanuel

Kant (1724-1804) och ovannämnda Leopold. Mycket förenklat såg Kant förnuftet som över-

lägset all form av uppenbarelse då kunskap som erhålls genom förnuftet kan göra anspråk

på att besitta en allmängiltighet som uppenbarad kunskap inte kan. Eftersom förnuftets ka-

raktär är universell, och detta i kontrast till uppenbarelse som är av subjektiv art och därmed

behöver kyrkans auktoritet och makt för att upprätthållas som sant, så såg Kant många av de

kyrkliga doktrinerna som orättfärdiga eftersom de inskränker på människans frihet genom

att begränsa förnuftets förmåga.137 Istället för den uppenbarade religionen föreslog Kant en

förnuftets tro, som han beskriver på följande vis:

Den allmänneliga sanna religionen är en tro på Gud 1) såsom den allsmäktige skaparen av
himmel och jord, d.v.s. moraliskt sett såsom den helige lagstiftaren, 2) såsom upprätthållare
av människosläktet, såsom dess gode regent och moraliske ledare, 3) såsom förvaltare av
sina egna heliga lagar, d.v.s. såsom en rättfärdig domare. Denna tro innehåller egentligen
icke något mysterium; ty den uttrycker endast Guds moraliska förhållande till människo-
släktet.138

En liknande ståndpunkt intar Leopold, om än inte lika radikal. Leopold menar att utöver

kristendomens moraliska läror så är tron på Gud och odödligheten en förutsättning för ett

133Hörberg, s. 20-21.
134Rodhe, s. 139-140
135Harry Lenhammar. Sveriges Kyrkohistoria: Individualismens och Upplysningens Tid. Band 5. Stockholm: Verbum För-

lag, 2000. s. 145-152.
136Se 1.2 Syfte och frågeställning.
137Martinson, Sigurdson, Svenungsson (red.), s. 80-81.
138Immanuel Kant. Religionen inom det blotta förnuftets gränser. Övers. Alf Ahlberg. Stockholm: Natur och Kultur,

2004. s. 117.
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lugnt och tryggt samhälle. För honom fungerar dessa trossatser som en slags garant för att

hålla människors passionerade böjelser i schack:

Gudlösheten hos den spekulerande tänkaren, är dessutom helt annat, än hos verldsman-
nen, eller hos den gröfre otänkande samhällsklassen. Allt är blott spekulation hos den förra,
allt är verkställighet och utöfning hos den sednare. Att vara utan Gud, betyder för dessa
sistnämnda nästan aldrig annat, än att vara utan fruktan för alla följder af hemliga brott.139

Men överlag är Leopold, i likhet med Kant, en reformvänlig upplysningsman. De två grund-

regler som enligt honom kännetecknar en förevigt giltig religion är:

[...]den första, att sätta religionens läror i förenlighet med det upplysta förnuftets grund-
satser, så mycket de förras högre ordning möjligen tillåter; hvilket vill säga, med andra
ord uttryckt: att undanrödja alla de stridigheter, som hafva deras enda grund i menskliga
tillägg och förklaringar: den andra, att vända religions-undervisningen så mycket som möj-
ligt på hjertats och lefnadens moraliska förbättring; hvarförutan den löper fara att blifva en
tom minneskunskap, onyttig både till sitt enskilta och allmänna ändamål.140

Det är viktigt att komma ihåg att varken Kant eller Leopold var teologer och att deras filo-

sofiska ansatser inom religion representerade en ganska radikal ställning inom det kyrkliga

spektrat. På andra sidan spektrat fanns flera konservativa krafter som idogt kämpade för

ortodoxins bevarande. I mitten stod ett flertal inflytelserika kyrkomän som influerades av

de nya rörelserna och som kämpade för att förflytta det metafysiska och teologiska fokuset

till ett mer praktiskt-religiöst och gärna något moraliserande fokus, men med tron på Gud,

försynen och odödligheten intakt.141 Exempel på upplysningsvänliga präster under perio-

den är ärkebiskop Jacob Axelsson Lindblom, biskop Johan Adam Tingstadius (1748-1827) i

Strängnäs stift, biskop Jacob Tengström (1755-1832) i Åbo stift och biskop Magnus Lehnberg

(1758-1808) i Linköpings stift.142 Det är också viktigt att påpeka, och detta anknyter till Hör-

bergs berättelse om föräldrarnas folktro, att det är väldigt svårt att uppskatta i vilken mån

upplysningsteologin påverkade vanliga människors religionsutövande. Då det religiösa livet

framträdde ”halft omedvetet, halft medvetet” hos majoriteten av befolkningen under perio-

den, så menar Edvard Rodhe att den hade ringa betydelse för allmänheten.143 Likt Hörbergs

föräldrar så trodde antagligen de flesta, inom vissa begränsningar, på vad de ville.

Vad gäller sonen Pehr Hörberg så var inte heller hans tro entydig. Lindqvist och Ullén på-

pekar att han växte upp i en miljö som fortfarande präglades av 1600-talets stränga ortodoxi

och att spår av den gammallutherska tron, i form av en stark personlig religiositet, kom att

följa honom livet ut trots kontakten med upplysningstidens mer rationella åskådning.144 Att

kristendomen låg honom varmt om hjärtat antyds i tillägget till hans självbiografi som han

skrev i oktober år 1815, endast några månader innan han dog: ”Om någon märwärdig hän-

delse sker mig mera på denna sidan om min graf, det wet Gud allena; men jag hoppas och
139Leopold, s. 67-68.
140Ibid, s. 82.
141Liedgren, Pleijel, Holmquist (red.), s. 24.
142Ibid, s. 31.
143Rodhe, s. 144, 175-176.
144Lindqvist och Ullén, s. 16.
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tror, att jag frimodigt och saligt skall möta döden, och min bestämmelse för ewigheten.”145

Det kan vara så att Hörbergs tro, som Cnattingius påstår, aldrig svek honom, men däremot

kom hans religiösa uppfattning med åren att förändras.146 Fredrik Silverstolpe skrev om Hör-

berg att, ”Om det högre väsendet äger han ej allmänhetens låga inbildning.”147 Hörberg var

vetgirig och en ivrig läsare. Bland de böcker han ägde fanns bland annat Albrecht Dürers

Opera mathematica och Gottfrid Less’ postilla som hade översatts till svenska år 1782.148 Men

ännu viktigare för Hörbergs religiösa utveckling var antagligen de många möten med präs-

terskapet som han mer eller mindre i hela sitt liv, genom hans konstnärliga verksamhet, var

i kontakt med. När han som nybliven häradsmålare flyttade till Almesåkra år 1768 så var

det till en gård som tillhörde kyrkoherden Johan Mathias Collin (1712-1791). Hos kyrkoher-

deparet tycks Hörberg ha funnit såväl andlig som världslig vägledning och han skriver om

paret i levnadsbeskrivningen att, ”Denne wördnadswärde mannen och hans beskedliga Fru,

förhöllo sig mera som Föräldrar, än som husbönder öfwer mig.”149 År 1773 befann sig hä-

radsmålaren i Vrigstad för att måla porträtt av kyrkoherden Johan Sandahl (1731-1809) och

hans fru Engelborg Liungh, och det var genom kontakten med Sandahl som Hörberg fem år

senare fick i uppdrag att utföra sin första altartavla; samma år utförde han arbeten i Norra

Ljunga och kom där i kontakt med komminister Jonas Akuander (1700-1773); samma år var

han också verksam i Nydala och mötte där komminister Pehr Linderquist.150

Men den kanske viktigaste kontakten för Hörbergs gynnsamma situation som kyrkomåla-

re var biskop Jacob Axelsson Lindblom (1746-1819) i Linköping. Hörberg uppmärksammades

som kyrkomålare av Lindblom efter hans uppdrag i Johannes och Hedvigs kyrkor i Norrkö-

ping och på prästmötet år 1793 rekommenderade biskopen Hörberg som en lämplig konstnär

att måla församlingarnas altartavlor:

Till de Församlingars underrättelse, som kunna åstunda och behöfva nya Altartavlor, trod-
de H. H. Doct. och Biskopen sig icke böra lemna obemält, att den ej mindre för sina mästar-
stycken i flere kyrkor, än för ett högst lindrigt pris, allmänt kände och berömde Konstnären
PEHR HÖRBERG åtager sig dylika arbeten[...]151

Lindblom var biskop i Linköpings stift mellan åren 1786-1805 och ärkebiskop från 1805 fram

till sin död 1819. Han var inte utbildad präst men hade studerat vid Uppsala universitet och

arbetade som professor där innan biskopsvalet år 1786. Intressant att notera är att Lindblom

inledningsvis inte verkar ha varit särskilt angelägen om att ställa upp i biskopsvalet men att

han på Gustav III:s inrådan och inverkan i valet (kungen ville på Linköpingsstolen ha en ”po-

145Hörberg, s. 84.
146Cnattingius, s. 98-99.
147Lindqvist och Ullén, s. 71.
148Ibid, s. 86. Cnattingius klassificerar Less’ teologiska ståndpunkt som odedicerad, men är ”rationalistisk och tole-

rant i upplysningens anda”, Cnattingius, s. 101.
149Hörberg, s. 44.
150Lindqvist och Ullén, s. 33, 36.
151Johan Schenmark. Kyrko-Lagfarenhet utur Linköpings Dom-Capitels Circulairer och Ämbetsbref samt Stifts-Tidningar,

Från de förras tryckning 1729 och Tidningarnes inrättning 1782, till den 1 Maj 1806.. 2 uppl. Linköping: Axel Petre, på
eget förlag, 1826. s. 5.
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litiskt säker och duglig man”), till slut ändå blev biskop.152 Vad gäller Lindbloms teologiska

ställning så var han på många sätt och vis en man av sin tid. Han tog intryck av bland annat

Leopold och i Journal för prester, en teologisk tidskrift som han utgav i två årgångar 1797-98

och 1799, finns en märkvärdig artikel med titeln Anecdote om den namnkunnige Prof. Im. Kant i

Königsberg.153 På Lindbloms initiativ översattes också ett antal neologiska böcker, bland annat

Berlinprelaten Johann Joachim Spalding’ Predikoembetets nytta (1772) år 1796. Spalding ville,

i likhet med till exempel Leopold, skilja mellan moraliskt nyttiga religionslärdomar och till

synes ofruktbara trotssatser. Därmed borde prästerna i sina predikningar, menade Spalding,

undvika dogmer såsom treenigheten, försoningen och rättfärdiggörelsen.154 Lindblom själv

var inte lika radikal som Leopold, Kant och Spalding i sin syn på den kyrkliga förkunnelsens

omdaning. Läror såsom Guds uppenbarelse i Kristus och människosläktets försoning genom

honom såg han tydligen som fundamentala. Men omdaning var samtidigt vad han i flera

frågor eftersträvade och han ansågs av flera kollegor vara en neologiserande kyrkoman.155

Företrädarna för neologin var inte en homogen grupp som strävade efter samma ändamål,

men överlag kan de ändå sägas ha gemensamt (i likhet med många andra reformvänliga

grupperingar under perioden), en övertygelse om att ”en förnyelse av teologien och förkun-

nelsen måste komma till stånd.”156 Två viktiga förutsättningar för neologins uppkomst var

dels, som diskuterats ovan, svårigheten som många upplevde att förlika kyrkans dogmer

med förnuftet, och dels det historiska perspektiv som bibeln nu hade placerats in i. Genom

historisk-kritisk forskning utsattes de bibliska texterna för samma kritiska skärskådning som

riktades mot profana texter. På så sätt underordnades bibeln den historiska aspekten och

dess innehåll relativiserades.157 I hans skriftetal vid äldsta sonens första nattvardsgång så

ger Lindblom uttryck för dessa två förhållningssätt: ”Du träffar der [i bibeln] historiska upp-

gifter, som äro af vigt, men vida angelägnare och vigtigare vare dig de föreskrifter till dygd och

hjärtats renhet, som Gud der gifvit hvarje menniska till efterföljd.”158 Lindblom betraktar här

bibeln som framförallt en lärobok i moral.

En liknande tendens att betrakta kristendomens trossatser utifrån ett historiskt perspektiv

ger Hörberg uttryck för i akvarellsamlingen Samlingar af gamla fäders sagor om Jesus af Nazareth

och hans slägt (1802-04), när han säger att Kristi förkunnelse ”[...]genom Traditioner och dick-

tade tilsatser af Poeter och Histori-skrifvare, blifvit ganska mycket uppblandade med Dickter

152Rodhe, s. 40-42.
153I artikeln uppges det att Kant skulle ha härstammat från Linköpings stift. Här följer ett utdrag: ”Då andra Na-

tioner, redan under denne [...] Mannens lifstid, upphöja honom som den utlofwade Sanningens Ande, åtnöje wi
oss at uppföra denne så rycktbare Philosophs härkomst och tro oss igenfinna den i Swerige och Linköpings Stift,
hwareft flere af hans anhörige ännu lefwa.” Från Jacob Axelsson Lindblom. Journal för prester. första årgången, första
häftet. Linköping: D. G. Björn, Kongl. Gymn. Boktryckare, på eget förlag, 1797. s. 178-179.

154Liedgren, Pleijel, Holmquist (red.), s. 26-27.
155Ibid, s. 42.
156Ibid, s. 42.
157Bengt Hägglund. Teologins historia: en dogmhistorisk överblick. 5 uppl. Göteborg: Församlingsförlaget, 2003. s. 325-

326.
158Rodhe, s. 218. Det är oklart huruvida kursiveringen är av Lindblom eller Rodhe.
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och Fabel-värk; så att den änkla och rena sanningen nästan omöieligen kan blottas.”159 Vidare

påpekar han att det är en god kristen som ”[...]med Tankar, Ord och Gierninger visar, at han

altid Dyrkar och älskar gud det Högsta väsendet öfver allting, och sin nästa som sig sielvf. I

det öfriga inlåter iag mig ei.”160 Här uppvisar Hörberg en neologisk ståndpunkt i överensstä-

melse med de idéer som skisserats ovan. Men att därigenom stämpla honom som en renodlad

neolog är nog att gå ett steg för långt. Huvudpunkterna i hans kristendom var trots allt, enligt

Cnattingius, tron och Kristi försoning.161 Vad citaten ovan däremot påvisar är att Hörbergs

religiösa uppfattning, genom kontakten med upplysningstidens nydanande idéer, med åren

förändrades. I vilken mån hans personliga övertygelser gynnade honom i hans verksamhet

som kyrkomålare är svårt att säga. Helt klart är att altartavlorna i sig utgjorde den främsta

förutsättningen för hans framgång, men av vilka anledningar? Var det endast en fråga om

estetiska kvalitéer?

2.4 Från bönhas till hovmålare—Konsthistorisk kontext

Med ovanstående fråga i åtanke, antagligen inte. Förutom estetiska kvalitéer spelade Hör-

bergs motivval en betydande roll för hans framgång som kyrkomålare. Med ett flertal motiv

som behandlar evangeliernas skildringar ur Jesus liv, motiv som han för övrigt kunde stu-

dera i gravyrer efter verk av barockens och renässansens mästare, så vidgade Hörberg den

lutherskt traditionella motivkretsen som ofta avgränsades till Nattvarden och Korsfästelsen. De

så kallade förkunnelsemotiven, föreställande bland annat Jesus bergspredikan och Jesus som lä-

rare i templet, var de motiv som engagerade honom starkast personligen. Det framgår tydligt

när han år 1809 skänkte en altartavla föreställande Jesus bergspredikan till sin egen församling-

skyrka i Risinge.162 Dessa ämnen skildrade Hörberg totalt nio gånger, fyra altartavlor före-

ställer Jesus bergspredikan och fem altartavlor, med en viss variation, föreställer Jesus som lärare

i templet.163 Hörbergs förnyelse och utvidgning av den lutherska motivkretsen uppskattades

i sin tur av biskop Lindblom eftersom ämnena som flera av målningarna berörde låg i lin-

je med neologins religiösa rationalism. På den vägen anmärkte han att Hörbergs altartavlor

var värdiga ”’tidehvarfvets framsteg i smak[...].’”164 Samtidigt är det viktigt att komma ihåg

att upplysningsidéerna inte genomsyrade hela samhället. En konservatism i fråga om motiv-

val är tydlig hos beställarna och möjligtvis även hos Hörberg.165 De sedan tidigare välkända

motiven såsom Nattvarden, Jesus i Getsemane och Korsfästelsen förekommer, i tur och ordning,

159Cnattingius, s. 100.
160Ibid, s. 100.
161Ibid, s. 98.
162Ullén, s. 21-23.
163Se katalog över altartavlornas motiv i Hörberg, s. 98-99, alternativt i Ullén. s. 56-60.
164Ibid, s. 21.
165Det är svårt att uppskatta i vilka fall de beställda altartavlornas motiv var ett resultat av beställarnas önskemål

eller av Hörbergs egna förslag.
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på sex altartavlor, på fyra altartavlor och på nio altartavlor. Hälften av altartavlorna skildrar

händelser ur passionshistorien, vilket återspeglar den fortsatta inriktningen på Jesus lidande

och död som ett lämpligt motiv.166

Ytterligare en viktig förutsättning för Hörbergs framgång som kyrkomålare var den gus-

tavianska tidens omfattande kyrkobyggande. Under en hundraårsperiod, mellan 1760-1860,

uppfördes över 800 nya kyrkor i landet.167 Tydligen uppgav Lindblom med stolthet att 21

nya kyrkor samt 12 påbyggnader eller förbättringar hade genomförts under hans ämbetstid

i Linköpings stift.168 Bakom byggvågen fanns delvis en tilltagande befolkningsökning, vil-

ket ledde till att de små medeltida kyrkorna inte längre kunde tillgodose församlingarnas

behov, delvis även upplysningstidens prästerskap, som ogillade de gamla kyrkornas ”påvis-

ka” miljö. År 1776 utfärdade Gustav III en förordning som kom att stärka centralstyrningen

av kyrkobyggnadernas utformning. Tanken var att församlingarna skulle skicka in ritningar

och kostnadsförslag till Överintendentsämbetet för godkännande. Om församlingen inte ha-

de möjlighet att producera ritningar så erbjöd ämbetet sig att utarbeta dem kostnadsfritt.169

Detta regelverk gällde för såväl exteriör som interiör:

At få bygga sina egna Kyrkor, på sätt likwäl, som K. M:ts Nådiga Förordning om Publi-
que Byggnader, af d. 31 Julii 1776, förmår, at nemligen, sedan desseinerne [design] och
omkostnads-förslagen blifwit av K. M:ts Öfwer-Hof-Intendents-Embete öfwersedde och
granskade, de til K. M:ts Nådiga gillande och stadfästelse anmälas, hwarförutan ingen
hwarken nybyggnad eller större reparation får företagas.170

I realiteten ledde det centrala granskningstvånget till att ett omfattande antal insända rit-

ningar ritades om eller ritades nya av ämbetets arkitekter. Överintendent på ämbetet mellan

åren 1767-1795 var Carl Fredrik Adelcrantz, som Hörberg hade lärt känna på Hubbestad,

och verksam arkitekt på ämbetet under perioden var bland annat Olof Tempelman, också

han en bekant till Hörberg.171 En konsekvens av Överintendentsämbetets inflytande på ut-

formningen av landsbygdens kyrkor var att den nyklassicistiska kyrkotypen blev alltmer

dominerande. Detta monumentala, strängt symmetriska och enhetliga formspråk stämde väl

överens med upplysningstidens rationalism. Samma antikiserande och strama ideal gällde

även för interiörerna. Symbolspråk och ornamentik reducerades till ett minimum och kvar

blev altarpartiet, predikstolen och orgelläktaren som tillsammans utgjorde en monumental

treklang. Intressant att notera är att i Överintendentsämbetets ritningar så utgjordes i allmän-

het altarprydnaden endast av ett kors, ett crux nuda, stående mot en osmyckad fondvägg.172

Detta ideal hade i hög grad etablerats av rokokoarkitekten Carl Hårleman (1700-1753) under
166Se katalog över altartavlornas motiv i Hörberg, s. 98-99, alternativt i Ullén. s. 56-60.
167Marian Ullén. Kyrkobyggnaden och stilidealens förändringar. I Sveriges kyrkohistoria: Individualismens och Upplys-

ningens Tid. Band 5, Harry Lenhammar (red.), 190-202. Stockholm: Verbum Förlag, 2000. s. 197.
168Rodhe, s. 168.
169Lenhammar (red.), s. 197.
170Samling av Författningar och Stadgar, hwilka ändra eller förklara Kyrko-Lagen af 1686, och ännu äro till efterlefnad gällande;

författad och utgifwen på Kongl. Maj:ts Nådiga Befallning År 1813. Stockholm, 1813. s. 7.
171Se 2.2 ’Lefwernes-Beskrifning’ för en mer ingående diskussion.
172Lenhammar (red.), s. 197, 200-202.
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1700-talets första hälft. Om Kristus närmast var en dygdelärare, som flera av upplysnings-

tidens präster ansåg, så förlorade frälsningsläran mycket av sin attraktionskraft. Därigenom

ersattes i flera fall krucifixet som altarprydnad med ett crux nuda.173 Samtidigt lämpade sig

den osmyckade fondväggen för en altartavla, vilket många församlingar också föredrog. Och

det är på många sätt och vis här Hörberg kommer in i bilden. Ett flertal faktorer—till exem-

pel det klassicistiskt färgade formspråk som utmärker hans religiösa måleri (ett måleri som

föga intresserade de akademiskt skolade konstnärerna under perioden), hans förnyelse av de

traditionella motiven i förmån för motiv som lyfter fram Kristus som lärare och förkunnare,

kombinerat med slumpen i att befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle (i den bemärkelsen att

en otrolig mängd nya kyrkor uppfördes)—samverkade och bidrog till att göra kyrkomålaren

Hörberg till ett ”unikt fenomen” i den svenska konsthistorien.174

Marian Ullén menar att genom Hörberg skapades under den gustavianska perioden en

ny tradition. Denna tradition bestod av en altartavla i en monumentalt utformad klassicistisk

inramning.175 Men om Hörberg på många sätt och vis var upphovsmannen, vad ledde ho-

nom dit? Två konstverk som kom att bli avgörande för hans konstideal mötte han under sin

lärlingstid hos Christian Zschotzcher i Växjö. De var Georg Engelhard Schröders (1684-1750)

framställning av Nattvarden i Växjö domkyrka, från 1733, och Lorens Gottmans (1708-1779)

altartavla med samma motiv i grannkyrkan i Aringsås, från 1755.176 Att framförallt Schrö-

der blev stilbildande för Hörberg framgår tydligt i hans förteckning över utförda målningar i

levnadsbeskrivningen. Som nummer ett står nämligen en kopia av Schröders altartavla och i

förteckningen över utförda altartavlor står som nummer ett, ”Wrigstad uti Wexiö Stift: Natt-

wardens Instiktelse. Originaltaflan är målad af Georg Engelhard Schröder år 1733, och är nu

Altartafla uti Wexiö Domkyrka. Årtal: 1778.” Hörbergs första altartavla var alltså en kopia av

Schröders Nattvarden i Växjö domkyrka.

Under Hörbergs tre studieperioder vid Konstakademien i Stockholm mellan åren 1783-

1787 tillägnade han sig det antikanknutna historiemåleri som var den gustavianska tidens

ideal. Genom deltagandet i akademiens undervisning och genom de egna studierna, bestå-

ende främst av kopierandet efter gamla mästare, så utvecklades Hörbergs måleritekniska

förmåga avsevärt. Många av de lärdomar som han förvärvade på akademien kom han att

tillämpa i sitt kyrkliga måleri, däribland den klassicerande stilen och tempelarkitekturen.177

Både Lindqvist och Ullén samt Cnattingius framhåller dock att Hörberg i stilhistorisk be-

märkelse aldrig var en klassicist. Cnattingius menar att bristfälligheten i hans förmåga att

förmedla själsliga förlopp (vilket ledde till att figurernas kroppar själva fick bli bärare av ut-

173Mabel Lundberg. Kristen bildkonst under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Lund: Arken, 1984. s. 114.
174Ullén, s. 28.
175Lenhammar (red.), s. 202.
176Lindqvist och Ullén, s. 26.
177Ullen, s. 8-9.
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trycket), samt hans koloristiska begåvning och måleriska grundsyn, alla var drag som föga

överensstämde med upplysningstidens nyklassicism. Snarare förebådar dessa drag, hävdar

Cnattingius, romantiken.178 Hörbergs villighet och förmåga att måla inom en mängd genrer

och i en mängd olika stilar hjälper också till att förklara stridigheterna som uppstod om hans

konsthistoriska arv efter hans bortgång. Vad var målaren från Småland egentligen, en klassi-

cist eller en romantiker? Atterbom, som kan sägas representera romantiken, skriver i tillägget

som han infogade i sin upplaga av Hörbergs biografi, publicerad år 1817, att: ”Så tillbragte

han den största delen af sitt hwardagslif bland menniskor, för hwilka hans egentliga Jag alltid

war en gåta, öfwer hwars förklaring de förmodligen dock föga bekymrade sig.”179 Klassicis-

ten Gustaf Abraham Silverstolpe (1772-1824), bror till Fredrik Samuel Silverstolpe, framhöll

att det var mindre Hörbergs oförstådda genialitet och mer hans bildningstörst och förmåga

att förmedla sin kunskap i måleriet, som gjorde honom till en stor konstnär.180 Silverstolpe

skrev en minnesruna över Hörberg i Stockholms Posten år 1817. Att denna delvis skrevs i po-

lemik mot Atterboms inledning framgår i ett brev Silverstolpe skickade till sin bror Fredrik

Samuel, i brevet hävdar Silverstolpe att minnesteckningen författats ”i kontrast mot Atter-

boms smörja.”181 Att Hörberg är svår att kategorisera är samtidigt ingen slump. Under hans

långa konstnärskap målade han alltifrån arbetarporträtt och folklivsskildringar till götiska

motiv och religiösa bilder. Han lånade från äldre och nyare stilar och målade så som han

ville.182 Som oberoende bonde och konstnär hade Hörberg, som påpekats, en frihet som var

unik i tidens konstliv. Samtidigt var han beroende av mecenater och beställare för sitt uppe-

hälle. Under en period då alltfler konstnärer målade verk på eget initativ för en framväxande

medelklass så utförde Hörberg endast de uppdrag som han erhöll. Sett från detta perspektiv

så kan hans motiviska, tekniska och stilmässiga omfång delvis också förklaras utifrån be-

ställarnas förväntningar. Om det klassicerande formspråk som präglar Hörbergs altartavlor

skriver Lindqvist och Ullén att, ”[...]den vanliga rekvisitan för tidens klassicerande måleri var

han noga med att kunna behärska.”183 På så sätt kan Hörbergs popularitet som kyrkomålare

också förstås utifrån hans förmåga att anpassa sig efter rådande stilideal.

2.5 Sammanfattning

Att försöka kartlägga alla faktorer som bidrog till den höga efterfrågan på Hörbergs altartav-

lor är, som påpekats, en omöjlig uppgift. Att Hörberg förutom att måla mästarstycken även

sålde dem för ett förmånligt pris, som Lindblom hävdade, är ett exempel på en detalj som

178Cnattingius, s. 91-92.
179Pehr Hörberg. Målaren Pehr Hörbergs Lefwernes-Beskrifning. Författad af honom sjelf. Med Företal och Tillägg af Atter-

bom. Upsala: Zeipel och Palmblad, 1817. s. 114.
180Lindqvist och Ullén, s. 29
181Cnattingius, s. 206.
182Lindqvist och Ullén, s. 14.
183Ibid, s. 53.
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är lätt att missa.184 Andra bidragande faktorer kan genom forskningens selektivitet ha sållats

bort eller helt enkelt aldrig känts till. Mitt eget arbete präglas också av selektivitet och jag gör

heller inga anspråk på att vara uttömmande i ovanstående text. Med det sagt är förhoppning-

en att jag ändå har lyckats fånga upp några av de faktorer som bidrog till att göra Hörbergs

altartavlor så eftertraktade.

Från ett biografiskt perspektiv måste åtminstone Hörbergs olika kontaktnät och hans höga

arbetskapacitet ha spelat en viktig roll. Som häradsmålare verksam hos familjen Adelcrantz

på Hubbestad stiftade han bekantskap med en rad viktiga kulturpersonligheter, däribland

Olof Tempelman. Emanuel Adelcrantz och Tempelman uppmanade Hörberg att resa till

Stockholm för vidare studier, vilket han också gjorde. I huvudstaden träffade han kammar-

herre Jean Jacques De Geer. Bekantskapen med De Geer ledde till att Hörberg, år 1788, flyt-

tade till Östergötland. I Östergötland uppmärksammades han av biskop Jacob Lindblom i

Linköpings stift. Lindbloms uppmaning åt församlingarna att anlita Hörberg vid behovet av

nya altartavlor bidrog till att skapa en stor efterfrågan på hans verk. Samtidigt krävdes en hög

arbetskapacitet för att kunna genomföra alla beställningar. Hörberg levererade. Som det har

lyfts fram så fullbordade han inte mindre än 87 altartavlor under sitt långa konstnärskap.185

Under åren 1790-1795 målade han 11 altartavlor, ett 40-tal oljemålningar och 400-500 akva-

reller, laveringar och teckningar med mera. Att Hörberg levererade och dessutom levererade

snabbt är också en faktor som bidrog till hans popularitet som kyrkomålare.

Lindbloms uppskattning av Hörberg grundade sig i hög grad på hans förnyelse av den

traditionella motivkretsen. Genom kontakten med böcker och upplysningsvänliga kyrkomän

förändrades Hörbergs religiösa uppfattning med åren. Men i vilken mån hans utvidgning av

motiven var en följd av å ena sidan personliga övertygelser, å andra sidan av yttre faktorer,

är svårt att säga. Somliga citat och det faktum att han skänkte en altartavla föreställande

Jesus bergspredikan till sin egen församlingskyrka i Risinge pekar mot att det tidigare är

mest sannolikt.186 Samtidigt behöver det inte vara antingen det ena eller andra och troligast

är att Hörbergs religiositet var en blandning av luthersk ortodoxi och neologisk rationalism.

Den viktigare poängen är att han uttryckte sin tro i konsten under en period då det religiösa

måleriet föga intresserade de akademiska konstnärerna, och det om något utgör en faktor

som bidrog till att göra hans altartavlor så eftertraktade.

Från ett konsthistoriskt perspektiv måste åtminstone Hörbergs förnyelse av den lutherskt

traditionella motivkretsen, den gustavianska tidens omfattande kyrkobyggande och hans

förmåga att anpassa sig efter rådande stilideal ha spelat en viktig roll för hans gynsamma

situation som kyrkomålare. Via Lindbloms förmedling öppnades flera portaler för Hörberg.

184Se citat på sida 24.
185Se 1.1 Introduktion.
186Se 2.3 En dogmhistorisk överblick för Hörbergs citat.
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Hans förnyelse av den traditionella motivkretsen utgjorde antagligen en förutsättning för

att Lindblom skulle rekommendera honom vid prästmötet år 1793. Samtidigt var flera för-

samlingar mer intresserade av de traditionella motiven, vilket också återspeglas i Hörbergs

produktion. På så sätt utgjorde Hörbergs breda motiviska omfång en förutsättning för hans

framgång som kyrkomålare. Det var samtidigt en förnyelsens tid vad gäller kyrkobyggan-

det. Under en hundraårsperiod, mellan 1760-1860, uppfördes över 800 nya kyrkor i landet.

De på ritningarna ofta osmyckade fondväggarna lämpade sig väl för en altartavla och åter-

igen var Hörberg redo att leverera. Genom honom skapades under den gustavianska tiden

en ny tradition, en tradition bestående av en altartavla i en monumentalt utformad klassi-

cistisk inramning. Genomslagskraften berodde till stor del på Hörbergs förmåga att anamma

rådande stilideal—ytterligare en faktor som bidrog till hans popularitet som kyrkomålare.
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3 Analys

3.1 Analysernas upplägg

De tre analyserna nedan av Hörbergs altartavlor är var och en uppdelad i sex huvudsakliga

moment. Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning av de kyrkor där altartavlorna finns och

även i vilka andra kyrkor samma motiv förekommer. Efter det följer själva analyserna som

kan sägas vara uppdelade i tre moment. Varje analys har sin utgångspunkt i tidigare tolk-

ningar av de utvalda altartavlorna. Att upplägget ser ut så beror till stor del på ett antagande

som diskuterades i anslutning till metoddelen av uppsatsen. Antagandet är det att tolkningar

av religiösa bilder av de forskare som framförallt intresserar sig för den religiösa bildkonsten,

teologer och konsthistoriker, sällan är teologiskt uttömmande.187 Med det sagt vill jag poäng-

tera att mina egna analyser inte heller är teologiskt uttömmande. Långt ifrån. Samtidigt är de

betydligt mer djuplodande än sådana konsthistoriska tolkningar av religiösa bilder som nö-

jer sig med att beskriva de bibliska textställen som motiven är hämtade från. Detta framgår

framförallt i den andra halvan av analyserna där lite mer komplexa teologiska resonemang

kring motiven utforskas, medan den första halvan är mer övergripande. Eftersom tolkning-

arna av Hörbergs altartavlor är få så har en huvudaktör för mitt arbete varit konstvetaren

Bengt Cnattingius. I biografin Pehr Hörberg har Cnattingius inkluderat en ikonografisk över-

sikt av Hörbergs altartavlor som i sin tur har fungerat som utgångspunkt i mina egna ana-

lyser. Upplägget ser ut som så att analyserna inleds med en sammanfattning av Cnattingius

mycket intressanta men alltför kortfattade tolkningar, för att sedan vidareutvecklas med mi-

na egna konsthistoriska och teologiska resonemang. De två sista momenten i varje analys är

delvis en sammanfattning, delvis en tolkning av de platsspecifika altartavlornas materiella

och visuella relationer, hur detta kommuniceras, samt huruvida dessa relationer är teologiskt

betydelsefulla eller inte.

187Se 1.3 Metod och teori för en mer ingående diskussion.

33



3.2. Jesu födelse, Kisa kyrka, 1814

3.2 Jesu födelse, Kisa kyrka, 1814

Kisa kyrka i Kinda kommun, Linköpings stift, har en historia som sträcker sig tillbaka till

medeltiden. Riksantikvarieämbetet daterar nybyggnadsåret till 1200- eller 1300-tal. Kyrkans

nuvarande utformning, en salkyrka med sakristia i norr och torn i väster, tillkom vid en om-

fattande om- och tillbyggnad år 1754 samt 1772-1774. Genom dessa ingripanden fick kyrkan

ett tidstypiskt, nyklassicistiskt utseende vad gäller både exteriör och interiör.188 Altartavlan,

föreställande Jesu födelse, målades år 1814 för Skärstads kyrka i Växjö. Skärstads nya kyrka,

uppförd 1819, fick ett absidialt utformat korparti som inte lämpade sig för en stor altartavla

och målningen överläts därför till Kisa kyrka år 1820. Hörberg målade totalt fem altartav-

lor föreställande Jesu födelse och förutom i Kisa kyrka återfinns motivet i Söderköping (1802),

Björsäter (1803), Östra Tollstad (1813) och Högsjö (1813). Han var noga med att redogöra

för de textställen som hade varit utgångspunkten för hans tolkningar och när det gäller Jesu

födelse hämtade Hörberg inspiration från Lukasevangeliet (2:1-16). I samtliga altartavlor före-

ställande Jesu födelse ingår motivet Herdarnas tillbedjan. Målningen i Kisa kyrka utgör nummer

86 i Hörbergs förteckning över utförda altartavlor.189

Pehr Hörbergs Jesu födelse i en teologisk och konsthistorisk kontext

I Cnattingius biografi över Hörberg finns en ikonografisk översikt av de motiv som förekom-

mer i altartavlorna. När det gäller Jesu födelse så menar han att Hörberg i framställningen av

motivet framförallt inspirerats av Antonio da Correggio’ Den heliga natten (1529-1530) och

Rembrandt van Rijn’ Herdarnas tillbedjan (1646).190 På vilka sätt framförallt Rembrandt (1606-

1669) varit stilbildande för Hörberg sammanfattar Cnattingius på följande sätt:

Hos Hörberg liksom hos Rembrandt ha de fattiga stackare, som samlas i undransfull bävan
kring det lilla hjälplösa barnet, ingen adel över sig; deras bondska drag stå i den skarpaste
kontrast till de hovmässiga figurerna hos t.ex. Correggio. Och barnet ligger där helt hjälp-
löst; det gör inga försök att välsignande höja sin hand mot de tillbedjande herdarna så som
en rättrogen romersk-katolsk framställning fordrar. Det, som adlar bilden, är de måleriska
medel, med vilka Hörberg efter Correggios och framförallt Rembrandts anvisningar arbe-
tar. I den mörka natten upplyses scenen av det starka ljus, som utgår från det lilla barnet,
vars gudomlighet på detta sätt blir uppenbarad.191

Att på detta sätt skildra det gudomliga i det enkla, att nedtona ”[...]den överjordiska storheten

hos de himmelska varelserna”,192 är en tendens som går tillbaka till reformationen och Mar-

tin Luther (1483-1546), som påstod, enligt Cnattingius, att detta var den religiösa konstens

förnämsta mål. Men om Hörberg likt Rembrandt ger uttryck för ett mer personligt och prag-

matiskt förhållningssätt i framställningen av Jesu födelse så är det samtidigt ingenting som är

188Riksantikvarieämbetet. https://bit.ly/2FQDPY5 (Hämtad: 2019-01-28)
189Se förteckning över altartavlorna i Ullén, s. 55, alternativt i Hörberg, s. 99.
190Det är den version av Herdarnas tillbedjan som återfinns i München som här åsyftas.
191Cnattingius, s. 107-108.
192Ibid, s. 106.
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karaktäristiskt för hans altartavlor överlag. Enligt Cnattingius resulterade Hörbergs starka

församlingsanda i ett mer objektivt och konfessionellt präglat måleri.193 I framställningen av

Jesu födelse är han dock, vilket tydligt framgår i altartavlan i Kisa, anspråkslös och intim inför

det enorma och världsomvälvande ögonblicket. Likt Rembrandt och Correggio har Hörberg

förlagt scenen vid en byggnad istället för vid en grotta. Nedantill men ändå centralt placerad

i kompositionen är Maria som i krubban sveper barnet. Ljuset som utgår från barnet illumi-

nerar figuerna som samlats vid platsen, till höger herdarna som med sina gester signalerar

förundran, nyfikenhet och vördnad. Figuren höljd i mörker i förgrunden förekommer även

på ett liknande sätt i Rembrandts målning. Till vänster om Maria i bakgrunden, bakom en

oxe, står Josef. På tal om djur syns även ett får och centralt placerad möjligtvis även en ås-

na. I skyn framträder en skara änglar som antingen blickar uppåt mot himlen eller ned mot

marken, de tillber, lovprisar, och tillkännager det lilla barnets gudomlighet.

I Cnattingius ikonografiska översikt placeras varken Hörberg eller motivet Jesu födelse i en

vidare teologisk kontext och en djupare föreståelse för bildens innehåll uteblir därför. För att

få en lite bättre förståelse för vad altartavlan i Kisa kyrka och motivet överlag faktiskt visar,

så vill jag kortfattat undersöka det härnäst. I The Meaning of Icons menar Leonid Ouspensky

att de ikoner som skildrar Jesu födelse består av två fundamentala aspekter:

[...]first of all, it discloses the very essence of the event, the immutable fact of the Incarnation
of God; it places us before a visual testimony of the fundamental dogma of the Christian
faith, underlining by its details both the Divinity and the human nature of the Word made
flesh. Secondly, the icon of the Nativity shows us the effect of this event on the natural life
of the world, gives as it were a perspective of all its consequences.194

Bilder som föreställer Jesu födelse synliggör alltså, enligt Ouspensky, den kristna bekännelsens

fundament, inkarnationen. På olika sätt förmedlar de den enorma händelsens intima ögon-

blick då ”[...]Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss” (Joh. 1:14). Men varför? Med tan-

ke på det Gud som människa genomlider, korsfästelse och död, varför bli människa? Kyrkan

menar att det är på grund av kärlek. När människan genom syndafallet sviker sitt ursprung-

liga syfte genom att vända sig bort från Gud och mot det egna jaget så är det ett beslut som

får ödesdigra konsekvenser. Ursprungstillståndet av generös kärlek och liv ersätts på så sätt

av girig kärlek och död. Samtidigt är det inte så det bör vara. Genom Kristus utsätter sig Gud

för korsfästelse och död för att vi därigenom ska kunna resa oss upp från vår inkrökthet i oss

själva och leva det liv som vi är ämnade att leva. Det vill säga i genuina relationer till varand-

ra och till Gud. Med andra ord kom i Jesus Kristus frälsningen till jorden. På så sätt finns det

en tradition av att betrakta inkarnationen och Jesus födelse inte som en ”’[...]festival of crea-

tion but a festival of re-creation.’”195 Som en nystart i relationen mellan Gud och människa

193Ibid, s. 106.
194Leonid Ouspensky och Vladimir Lossky. The Meaning of Icons. Övers. G.E.H. Palmer och E. Kadloubovsky. New

York: St. Vladimir’s Seminary Press, 1982. s. 157.
195Ibid, s. 157.
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som alltsedan Adams synd ”[...]blivit lagd under förgängligheten[...]” (Rom. 8:20). I denna

nystart eller ”festival of re-creation” deltar representanter från hela den skapade världen som

samlas kring det gudomliga barnet med gåvor: ”’[...]angels their songs, the heavens a star, the

wise men gifts, the shepherds wonder, the earth a cave, the wilderness a manger[...].’ To this

the icon adds gifts from the animal and vegetable worlds.”196 Att Hörberg själv var förtrogen

med bibeltexterna och teologin som behandlats ovan framgår tydligt dels i altartavlorna som

föreställer Jesu födelse, dels i en bonad som han försåg med följande vers:

[...]Med swaga drag är tecknad här
Guds Sons ankomst, att oss skydda
För Syndens straff och Satans makt,
Som Adams fall har på oss bragt.
Hwad böra wi härwid betrakta?
Jo, Guds kärlek till wårt wäl,
Som med sitt blod har frälst wår själ.
Så låt oss glädjas, ej förakta
Jesum i sin ringa prakt!
Dermed han döden nederlagt.197

Uppenbarelse och tro: Herdarnas tillbedjan

Ytterligare en teologisk aspekt i Hörbergs Jesu födelse som jag vill undersöka närmre är her-

darna. Berättelsen om Jesus födelse återfinns i två evangelier, Lukasevangeliet (2:1-16) och

Matteusevangeliet (2:1-11). I Lukasevangeliet beskrivs herdarnas färd till Betlehem och den

plats där Frälsaren är född, medan det i Matteusevangeliet beskrivs hur de vise männen an-

länder till Betlehem för att hylla det nyfödda barnet. Dessa textställen utgör alltså förlagorna

till de välkända motiven Herdarnas tillbedjan och Konungarnas eller de vise männens tillbedjan.

Intressant att notera är delvis att Hörberg alltid inkluderade Herdarnas tillbedjan i motivet

Jesu födelse, delvis att han målade Matteusevangeliets motsvarighet till Lukasevangeliet, Ko-

nungarnas tillbedjan, endast en gång. Motivet Konungarnas tillbedjan målade han dessutom på

beställarens begäran efter en förlaga av Rubens.198 Att Hörberg valde att lyfta fram herdar-

na på detta sätt i samband med motivet Jesu födelse kan givetvis ha flera förklaringar. På ett

mer samhälleligt plan kan motivvalet möjligtvis förklaras utifrån tankegodset som genom-

syrade perioden. Å ena sidan förespråkade upplysningstidens företrädare en humanisering

av Gudsbilden, å andra sidan existerade romantikens idéer om det bondska geniet. Men det

kan också ha varit så att berättelsen om herdarna hade mer av en personlig resonans för Hör-

berg. Herdarna tolkas nämligen ofta som att Kristus kom för både de rika och fattiga, medan

196Ibid, s. 157.
197Hörberg, s. 78.
198Se katalog över altartavlornas motiv i Ullén, s. 56. Hörberg målade altartavlan för Sankta Annas kapell i Linkö-

pings stift år 1805. Han hade själv föreslagit två möjliga motiv: ”’Jesu lärande uti Templet vid tolf års ålder, eller
och Då Jesus framstälde ett barn ibland sine lärjungar att visa dem hvilken vore den störste i himmelriket.’” Ibid,
s. 26.
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konungarna eller de vise männen visar att han kom för såväl hedningar som judar.199 Föru-

tom att inneha en representativ roll så innehar herdarna även en evangelisk roll. Mötet med

Frälsaren gör dem nämligen till evangelister: ”Och när de hade sett det, omtalade de vad

som hade blivit sagt till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig över vad

herdarna berättade för dem” (Luk. 2:17-18).

Den händelse som initierar såväl herdarnas som de vise männens resa till Betlehem är

uppenbarelse. I herdarnas fall är det en skara änglar som berättar för dem att Messias är född

och vart de finner honom, medan det i de vise männens fall är en stjärna som leder dem till

barnet. Mottagarnas respons på uppenbarelse är alltså att företa en resa, en resa mot uppen-

barelse och på grund av uppenbarelse.200 Protagonisternas resande kan på så sätt ses som

både en yttre och inre aktivitet, som en fysisk resa från en plats till en annan och samtidigt

som en metafor för det spirituella livet och den framväxande relationen mellan människa

och Skapare. Uppenbarelse är alltså någonting som förändrar mottagarna. I herdarnas fall

uttrycks denna förändring i en yttre och inre resa som leder dem mot en förändrad relation

till Gud och de blir evangelister. På så sätt förmedlar berättelsen om herdarna ett djupare te-

ma om transformation genom uppenbarelse. Herdarna transformeras av det som uppenbaras

för dem.

En aspekt av både herdarnas och de vise männens narrativ som är värd att understryka

är att de lyder de gudomliga anvisningar som uppenbaras för dem. De vise männen följer

stjärnan och herdarna beger sig till Betlehem för att ”[...]se det som där har skett[...]” (Luk.

2:15). Att lyda Gud är en kristen dygd som därigenom manifesteras både i berättelsen om

herdarna och i altartavlan i Kisa kyrka, föreställande Jesu födelse. I altartavlan i Kisa kyrka

har Hörberg valt att skildra det ögonblick då Gud, inför herdarna som samlats kring det lilla

barnet i krubban, uppenbarar sig för dem. Uppenbarelsen indikeras av det gudomliga ljus

som emanerar från barnet. Men om det gudomliga ljuset indikerar uppenbarelse så följer

det, därigenom att uppenbarelse transformerar herdarna, att ljuset gör någonting mer än

endast illuminerar den idylliska nattscenen. Det fungerar också som en metafor för herdarnas

transformering.201

De budskap om tro och åtlydnad som motivet i Kisa kyrka förmedlar kan ha varit särskilt

aktuella i åtminstone två avseenden under Hörbergs egen verksamhetstid. Lydnad mot Gud

är, som Reddaway uttrycker det, ”[...]the guiding star on the Christian journey.”202 Under en

199Reddaway, s. 82-83. Se 2 Bakgrund för en biografisk överblick av Hörbergs liv. Hörberg var familjär med fattigdom
och hade själv arbetat som vallhjon. Vid sidan av sin konstnärliga verksamhet var han även bonde.

200Uppenbarelse som kunskapsteori handlar om, som Elena Namli påpekar, ”[...]en kunskap som ges genom att
Gud meddelar sig med oss och om människans (och i vissa fall även andra skapade varelsers) förmåga att ta emot
denna Guds självmanifestation.” Detta i kontrast till förnuftet, som åsyftar ”[...]människans förmåga att tänka
självständigt och förstå sig själv, världen och Gud på ett sätt som i alla fall i viss mån är oberoende av samhällets,
kulturens, kyrkans eller någon annans auktoritet.” Från Martinson, Sigurdson, Svenungsson (red.), s. 73.

201Reddaway, s. 79-80, 82-83.
202Ibid, s. 83.
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period då samhället fortfarande präglades av, från ett kristet perspektiv, vidskepelse och van-

tro, så kan förhoppningen med motivet ha varit att förmedla, genom herdarnas ovillkorliga

lydnad och tro, en kristen rättfärdighet.203 Med största sannolikhet kunde de breda folklagren

också relatera till herdarna på ett sätt som inte var möjligt i Konungarnas eller de vise männens

tillbedjan.204 Men beroende på hur man definierar vidskepelse så är det viktigt att påpeka att

det var en företeelse som inte enbart genymsyrade allmogen. Utifrån till exempel Leopolds

perspektiv, som har behandlats ovan, så föll i princip alla sådana andliga rörelser som inte

kunde förankras i en förnuftsbaserad kunskapsteori under kategorin vidskepelse.205 Frimu-

reriet, som diskuterats ovan, är ett exempel på en form av mysticism som utövades bland

samhällets toppskikt under perioden.206 Ytterligare en aspekt av motivet som kan ha gjort

det särskilt aktuellt under Hörbergs verksamhetstid är dess betoning på uppenbarelse. Un-

der en tid då förnuftet tillmättes en unik särställning så fanns det krafter som ville reducera

kristendomen till en i huvudsak moralisk lära. Föreställningen om en naturlig religion, en

för alla människor gemensam religion oberoende av uppenbarelse, var en inflytelserik idé

under perioden. Företrädare för en naturlig religion i någon form var ovannämnda Leopold

och Kant.207 En konsekvens av en kristendom oberoende av uppenbarelse är att Kristus blir,

som teologen Bengt Hägglund uttrycker det, ”[...]en vis lärare, framför andra ett exempel i

dygd.”208 Denna förnuftets tro var någonting som många uttryckte oro över, däribland Hör-

berg. I akvarellsamlingen Samlingar af gamla fäders sagor om Jesus af Nazareth och hans slägt

(1802-1804), skriver han om trons betydelse för honom: ”[...]Det är mig sagt: Du skall ej glöm-

ma, At, i ägta Tro, är förnuft flärd, Så och den Dygd, verldens vise berömme.”209

Utan uppenbarelse blir berättelsen om herdarna i stort sätt en meningslös berättelse och

kanske var detta någonting som Hörberg var medveten om och ville lyfta fram i motivet Jesu

födelse. Klart är i alla fall att stycket om herdarna är ett stycke om uppenbarelse. Uppenbarelse

är upprinnelsen till herdarnas nära relation till Gud.

Sammanfattning

Hörbergs altartavla i Kisa kyrka, föreställande Jesu födelse, förmedlar den kristna bekännel-

sens fundament, inkarnationen. Denna enorma händelse har Hörberg skildrat på ett intimt

sätt och ljuset som utgår från barnet är den detalj som tillkännager dennes gudomliga status.

Inkarnationen är en världsomvälvande händelse, i Jesus Kristus kom frälsningen till jorden.

203Se 2.3 En dogmhistorisk överblick för en mer ingående diskussion.
204Sverige var vid 1800-talets början och fram till seklets mitt ett utpräglat agrarsamhälle. Majoriteten av befolkning-

en var bosatt på landet. Från Liedgren, Pleijel, Holmquist (red.), s. 11.
205Se 2.3 En dogmhistorisk överblick för en mer ingående diskussion.
206Se 2.2 ’Lefwernes-Beskrifning’.
207Se 2.3 En dogmhistorisk överblick.
208Hägglund, s. 316.
209Cnattingius, s. 101.
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På så sätt återupprättas relationen mellan Gud och människa och i denna nystart deltar repre-

sentanter från hela den skapade världen. Förutom Maria och barnet är de mest prominenta

figurerna i Hörbergs Jesu födelse herdarna. Herdarna innehar både en representativ och en

evangelisk roll. De representerar det faktum att Kristus kom för såväl rika som fattiga, och

mötet med Frälsaren gör dem till evangelister. Berättelsen om herdarna förmedlar samtidigt

ett djupare tema om transformation genom uppenbarelse. Herdarna förändras av de uppen-

barelser de bevittnar och leder dem mot ett nära förhållande till Gud. En förutsättning för

deras förändrade relation till Gud är att de lyder de gudomliga anvisningar som uppenbaras

för dem. Att lyda Gud är en kristen dygd som därigenom manifesteras i altartavlan i Kisa

kyrka. Mer specifikt skildrar Hörbergs altartavla i Kisa kyrka det ögonblick då Gud uppen-

barar sig för herdarna i Betlehem. Uppenbarelsen indikeras av det gudomliga ljus som utgår

från det lilla barnet. På så sätt gör ljuset någonting mer än endast illuminerar, det fungerar

också som en metafor för herdarnas förändrade relation till Gud.

Vad det visuella rummet i altartavlan skildrar är alltså herdarnas respons på uppenbarel-

se. Deras respons på uppenbarelse är, som diskuterats, transformering. Deras transformering

är något som betraktaren i sin tur, genom det receptiva rummet, kan delta i. Med andra ord

öppnar herdarnas närvaro i motivet upp möjligheten för betraktaren att i någon form trans-

formeras av vad de ser på ett liknande sätt som herdarna transformeras av vad de ser. Med

tanke på Hörbergs egna och de breda folklagrens sociala position under perioden så är det

också sannolikt att de kunde relatera till herdarna på ett sätt som inte var möjligt i till exem-

pel motivet Konungarnas eller de vise männens tillbedjan. Det visuella och det materiella rummet,

i form av den strålande Jahve-solen inuti den klassicistiska omramningens pediment, sam-

mansmälter och samverkar för att bryta ned de spatiala barriärerna mellan bild, omramning

och betraktare. Jahve-solen, poängterar konstvetaren Peter Gillgren, symboliserar Guds när-

varo och välsignelse.210 Jahve-solen inuti omramningens pediment symboliserar på så sätt

himmelriket medan motivets innehåll symboliserar världen. Helhetsintrycket blir, enligt min

mening, att Gud genomsyrar allt. Tillsammans med bibelcitatet vid altartavlans nedre del,

hämtat från Lukasevangeliet (2:14), vilket är vad skaran med änglar säger till herdarna utan-

för Betlehem: ”Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden[...]”, så förstärks detta intryck. På

dessa sätt bidrar de visuella och materiella rummen till utformandet av betraktarens respons

i det receptiva rummet.

3.3 Nedtagandet från korset, Rystad kyrka, 1796

I likhet med Kisa kyrka har Rystad kyrka i Linköpings kommun, Linköpings stift, en historia

som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Riksantikvarieämbetet daterar nybyggnadsåren till

210Peter Gillgren. Gåva och själ: Epitafiemåleriet under stormaktstiden. Diss., Uppsala universitet, 1995. s. 138.
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1100- och 1700-tal. Mellan åren 1780-1783 uppfördes en ny kyrka efter ritningar av arkitekt

Olof Tempelman som var anställd på Överintendentsämbetet. Tempelman var även verksam

som professor i arkitektur vid Konstakademien i Stockholm och var en bekant till Hörberg.211

Den nya kyrkan, en salkyrka med sakristia i norr och torn i väster, fick ett tidstypiskt, nyklas-

sicistiskt utseende vad gäller både exteriör och interiör. Altartavlan, föreställande Nedtagandet

från korset, målades år 1796, samma år som kyrkan officiellt invigdes.212 Hörberg målade to-

talt tre altartavlor föreställande Nedtagandet från korset och förutom i Rystad kyrka återfinns

motivet i Söndrum (1787) och Vissefjärda (1795). Målningen i Rystad kyrka utgör nummer 17

i Hörbergs förteckning över utförda altartavlor.213

Pehr Hörbergs Nedtagandet från korset i en teologisk och konsthistorisk kontext

Cnattingius ikonografiska översikt av Hörbergs motiv Nedtagandet från korset är kortfattad.

Kompositionen, menar han, har Hörberg lånat från Daniele da Volterra’ fresk, Korsnedtag-

ningen (ca. 1545), i Trinitá dei Monti i Rom, samt från Peter Paul Rubens altartavla Korsned-

tagningen (1612-1614), vilken utgör mittdelen i en triptyk, i Vårfrukatedralen i Antwerpen.

Vad gäller figurerna i bilden så benämner Cnattingius endast Maria, som ”[...]faller i van-

makt[...]”.214 Maria omnämns inte som ett vittne till korsnedtagningen i evangelierna men

är ändå ofta representerad i bildkonsten. Cnattingius lyfter fram Marias närvaro i Hörbergs

motiv för att belysa att han har följt det traditionella mönstret. De övriga figuerna i bilden är

inte lika lätta att identifiera. Figuren som lyfts ned från korset är Kristus. Hans kropp är livlös

och vit och markerad av den tortyr som han genomled. I hans vänstra hand som hålls upp

av figuren som stödjer sig mot korsarmen syns ett sår efter en av spikarna som användes för

att korsfästa honom. I sidan, under bröstet, syns ett sår efter ett spjut. Och intill ögat är såret

efter törnekronan synligt. Ögonblickets absurditet och känslosamhet förhöjs av det faktum

att spikarna och törnekronan som männen lossat från Kristus döda kropp ligger synliga på

marken bakom ett kranium. Den andra figuren som stödjer sig mot korsarmen, till vänster

från betraktarens perspektiv, håller i en linneduk som de omsveper den livlösa kroppen i.

Ytterligare tre figurer, en i vit klädnad stående på en stege och hållande i duken, en i blå

klädnad som håller upp kroppens nedre del och en i ockrafärgad klädnad som håller upp

kroppens övre del, sänker tillsammans ned Kristus från korset. Till vänster och höger i altar-

tavlans mittparti syns fyra figurer. Längst till vänster en figur som med sin hjälm sannolikt är

en soldat, framför honom en man i skägg och röd klädnad som håller i och pekar på ett kärl,

samt en tredje figur med ryggen mot betraktaren och som håller i en stav. Till höger i tavlans

mittparti syns en figur i vit och röd klädnad som torkar sitt ansikte med en duk. Målningens

211Se 2.2 ’Lefwernes-Beskrifning’ för en mer ingående diskussion.
212Riksantikvarieämbetet. https://bit.ly/2ONdOwX (Hämtad: 2019-02-10)
213Se förteckning över altartavlorna i Ullén, s. 60, alternativt i Hörberg, s. 91.
214Cnattingius, s. 125.
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förgrund domineras av tre figurer och en fjärde som är höljd i dunkel till höger. I bakgrunden

syns ytterligare ett gäng figurer som betraktar händelsen och bakom dem ett stadslandskap.

Hela scenen illumineras av ett strålande himlavalv.

I de kanoniska evangelierna omnämns det att en Jesus lärjunge, Josef från Arimatea, ber

Pilatus om lov att få ta Jesus kropp vilket han också beviljar. Därefter begraver de honom.215

Johannesevangeliets narrativ skiljer sig åt från de synoptiska evangelierna på så sätt att en

man, Nikodemus, hjälper Josef från Arimatea att begrava Jesus. I Johannesevangeliet sägs det

om Nikodemus att han ”[...]hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring trettio

kilo.” (Joh. 19:39). Dessa kryddor lägger de sedan tillsammans med kroppen och omsveper

den i linnebindlar innan de begravar honom. Med stor sannolikhet är alltså mannen i röd

klädnad som håller i ett kärl Nikodemus. Vad gäller Josef från Arimatea så är det sannolikt,

med tanke på att han ber att få ta kroppen, att någon av de två männen som håller upp

Jesus kropp är Josef. Figurerna i förgrunden är också svåra att identifiera. Alla evangelier

nämner ett antal kvinnor som är närvarande vid korsfästningen men vilka det är varierar.

Med säkerhet är åtminstone kvinnan som har fallit i ”vanmakt” i förgrunden Maria, Jesus

moder.

Cnattingius ikonografiska överblick av Hörbergs motiv Nedtagandet från korset är, som

nämnt, mycket kortfattad och om man inte är familjär med bibeltexterna eller den teologi

som texterna gett upphov till, så är det också svårt att förstå vad altartavlan i Rystad kyrka

och motivet överlag faktiskt visar. Det är vad jag kortfattat vill utforska härnäst. I föregående

analys nämnde jag att Gud genom Kristus utsätter sig för korsfästelse och död för att vi däri-

genom ska kunna leva det liv vi är ämnade att leva.216 Ann Heberlein (f. 1970) sammanfattar

Guds frälsningshandling med följande ord: ”Genom sin död sonade Kristus enligt kristen

tro människornas synd. Han betalade så att säga den skuld som var människans; han gav

sitt liv i utbyte mot att människorna försonades med Gud.”217 Guds frälsningshandling mot

människan genom Jesu liv, död och uppståndelse benämner Heberlein ”Kristushändelsen”.

Kristushändelsen möjliggör människans frälsning. Människan i sin tur är i behov av frälsning

eftersom den belägenhet vi befinner oss i, en tillvaro präglad av konflikt och våld, inte är som

den bör vara. Den kristna traditionen menar att den skapade världen i sig är god men att

mänskligheten genom syndafallet, som Heberlein poängterar, blivit förstörd.218 Guds när-

varo i Kristus möjliggör dock en annorlunda tillvaro, en tillvaro fri från konflikt och våld.

Att betrakta Kristus som den som betalar av Adams synd (ursprungssynden) och därigenom

215Matt. 27:57ff, Mark. 15:42ff, Luk. 23:50ff, Joh. 19:38ff.
216Se 3.2 Pehr Hörbergs Jesu födelse i en teologisk och konsthistorisk kontext.
217Martinson, Sigurdson, Svenungsson (red.), s. 202.
218Martinson, Sigurdson, Svenungsson (red.), s. 191.
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hela mänsklighetens synd är en uppfattning som sträcker sig långt tillbaka i tiden och som

Hörberg själv gav uttryck för.219 I Romarbrevet är Paulus inne på samma spår:

Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så
skall nu istället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande gåva leva och få her-
ravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till
fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikän-
nande och liv för alla människor (Rom 5:17).

Likt Paulus ser Hörberg i Kristushändelsen möjligheten för människans frälsning. På sam-

ma sätt som en endas agerande försatte skapelsen i konflikt, våld och död, så har också en

endas agerande frikänt skapelsen och öppnat upp möjligheten för fred, kärlek och liv. Intres-

sant att notera är att den plats som Jesus korsfästs vid, Golgata (som betyder Skallen) (Mark.

15:22), enligt tradition anses vara den plats som Adam begravdes vid. Kraniet framför spi-

karna och törnekronan i Hörbergs altartavla är på så sätt en referens delvis till platsen som

Kristus korstfästes vid, delvis till Adam. Med tanke på det som har diskuterats ovan så finns

det också en tradition av att betrakta Kristus som en ny Adam. Medan Adam är den som be-

går ursprungssynden och därigenom fördömer alla hans efterkommande, så är Kristus den

som frigör honom och hela mänskligheten.220 Mänskligheten i sin tur, menar Paulus, tar emot

frälsningshandlingen i tro. I Romarbrevet formulerar han tanken genom uttrycket ”[...]rätt-

färdig på grund av tro[...]” (Rom 3:28):

Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och
profeterna har vittnat om—en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla
dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från
Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt
dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.
[...] Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar.
(Rom. 3:21-28)

Enligt Paulus får alltså människan del i frälsningen på grund av tro och inte på grund av

laglydnad. Paulus lära om rättfärdiggörelse genom tro influerade i sin tur Martin Luthers

kristendomsförståelse och läran blev en central del av den lutherska tron.221 Mycket förenk-

lat menar Luther att syndaren blir rättfärdig inför Gud genom tro, oberoende av gärningar.

Heberlein sammanfattar Luthers rättfärdiggörelselära med följande ord: ”Genom att i tro ta

emot Guds frälsningshandling genom Kristus, inte genom egen prestation, lever människan

upp till Guds vilja och uppfyller det som är meningen med hennes liv.”222 Hörberg själv växte

upp i en miljö som fortfarande präglades av luthersk ortodoxi.223 Under sina år som verksam

219Se Hörbergs vers under 3.2 Pehr Hörbergs Jesu födelse i en teologisk och konsthistorisk kontext.
220Ouspensky och Lossky, s. 181.
221Svend Andersen. Som dig själv: en inledning i etik. Övers. Per Lennart Månsson. Nora: Nya Doxa, 1997. s. 82.
222Martinson, Sigurdson, Svenungsson (red.), s. 193. Nationalencyklopedin poängterar att Luthers betoning på rätt-

färdiggörelse som oberoende av gärningar delvis kan förstås utifrån den kontext han befann sig i: ”Udden var
riktad mot tanken att människan kunde medverka till sin rättfärdiggörelse genom förtjänstfulla gärningar (”gär-
ningsrättfärdighet”).” Och vidare: ”Läropunkten har in i nutiden gällt som det djupast kyrkoskiljande i rela-
tionen mellan den romersk-katolska och de protestantiska kyrkorna.” Från Per Erik Person. Rättfärdiggörelse.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rättfärdiggörelse (Hämtad 2019-03-08)

223Se 2 Bakgrund.
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konstnär kom han i kontakt med olika filosofiska strömningar som dels påverkade teologin

och kyrkan i stort, dels honom själv och hans religiösa uppfattning personligen. Men att hans

religiositet samtidigt var förankrad i en stark tro i likhet med den som skisserats ovan fram-

går tydligt i ett tidigare nämnt citat, när han säger att det är en god kristen som ”[...]med

Tankar, Ord och Gierningar visar, at han altid Dyrkar och älskar gud det Högsta väsendet

öfver allting, och sin nästa som sig sielvf.”224

Tid och tidlöshet i Hörbergs Nedtagandet från korset

Ytterligare en teologisk aspekt i Hörbergs Nedtagandet från korset som jag vill undersöka närm-

re är tid.225 Tid är en viktig och komplex kategori inom kristen teologi. Mycket förenklat är

Gud, enligt trosbekännelserna, ursprung till allt och därigenom ursprung till tiden.226 Med

andra ord är Gud evig medan mänskligt liv är temporalt. I Kristus möts det gudomliga och

det mänskliga, det eviga och det temporala, och konstnären måste försöka framställa bå-

da. I den föregående analysen som behandlar Hörbergs Jesu födelse lyfte jag fram ett citat av

Cnattingius som delvis lyder: ”I den mörka natten upplyses scenen av det starka ljus, som

utgår från det lilla barnet, vars gudomlighet på detta sätt blir uppenbarad.”227 Detta är en

bra beskrivning på hur Hörberg lyckas lyfta fram Kristus dubbla natur. I det hjälplösa barnet

är hans mänsklighet tydlig medan ljuset som emanerar från kroppen samtidigt säkerställer

hans gudomlighet. Nedtagandet från korset i Rystad kyrka är framställd på ett liknande sätt.

Kristus mänskliga och temporala liv framgår tydligt i hans livlösa och vita kropp medan

hans gudomliga och eviga natur markeras av det starka ljus som bryter fram genom molnen

i skyn. Att det är ett gudomligt ljus det handlar om blir tydligt i evangelierna då bland annat

Markusevangeliet (15:42) understryker att det är kväll när Josef från Arimatea anländer till

Jerusalem.

Genom Kristus mänsklighet och temporalitet, hans gudomlighet och evighet, etableras en

tidsrymd som sträcker sig från begynnelsen till evigheten. Adams ursprungssynd, en händel-

se i början av kristen historia, är relaterad till korsfästelsen på så sätt att Adams agerande och

dess konsekvenser för mänskligheten återlöses av Kristus, den nya Adam, genom Kristus-

händelsen.228 Kristushändelsen har i sin tur eviga implikationer därigenom att Gud, genom

Kristi himmelsfärd, nu är enad med mänskligheten i himmelriket och inte på jorden.229 För

224Cnattingius, s. 100. Se 2.3 En dogmhistorisk överblick för en mer ingående diskussion.
225Denna diskussion om tid i teologisk bemärkelse är inspirerad av ett videoklipp uppladdat av The National

Gallery i London där konstvetaren och teologen Chloë Reddaway diskuterar ämnet. Videon går att finna här:
https://www.youtube.com/watch?v=nGUX5oLSA9o (Hämtad: 2019-03-13).

226Martinson, Sigurdson, Svenungsson (red.), s. 114.
227Cnattingius, s. 107-108. Se 3.2 Pehr Hörbergs Jesu födelse i en teologisk och konsthistorisk kontext för det fulla

citatet och en mer ingående diskussion angående motivet.
228ÅTERLÖSA: (teologisk term) förlossa (från synd), frälsa.
229Se 3.4 Pehr Hörbergs Kristi Himmelsfärd i en teologisk och konsthistorisk kontext för en mer ingående diskussion

kring Kristi himmelsfärd och dess teologiska implikationer.
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människan betyder det att ursprungstillståndet av generös kärlek och evigt liv, till skillnad

från girig kärlek och död, återigen är en möjlighet. Denna möjlighet tar människan emot ge-

nom tro. Denna dikotomi mellan Guds tid och tidlöshet är även synlig i Hörbergs altartavla i

Rystad kyrka, föreställande Nedtagandet från korset. I altartavlan relateras begynnelse (Adams

ursprungssynd som fördömer alla hans efterkommande, i målningen skallen) till nutid (Je-

sus korsfästelse och död som återlöser Adam och alla hans efterkommande, i målningen Jesus

kropp som synliggör Guds temporala liv) och till framtid (det eviga liv som Kristushändel-

sen, genom tro, möjliggör, i målningen det gudomliga ljus som bryter fram genom molnen.)

I den ovannämnda versen ger Hörberg uttryck för dessa teologiska tankegångar.230 Där ser

han en Kristus som genom sin död återlöser Adam och alla hans efterkommande. Där ser

han en Kristus som övervinner döden.

Sammanfattning

I altartavlan i Rystad kyrka, föreställande Nedtagandet från korset, har Hörberg genom att in-

kludera Maria i motivet valt att följa den konstnärliga traditionen. Maria omnämns nämligen

inte som ett vittne till korsnedtagningen i evangelierna. Andra figurer som är inkluderade i

motivet är Jesus, som lyfts ned från korset, samt med stor sannolikhet Josef från Arimatea

och Nikodemus. De övriga figurerna är svårare att identifiera. I bilden syns även ett kra-

nium, spikar och en törnekrona. Scenen illumineras av ett strålande himlavalv. Den teolo-

giska implikationen av det motivet visar, Jesus korsfästelse och död, är att möjligheten för

människans frälsning öppnas upp. Guds frälsningshandling mot människan genom Jesu liv,

död och uppståndelse benämns ibland ”Kristushändelsen”. Genom Kristushändelsen åter-

löser Gud Adam och alla hans efterkommande. Människan i sin tur, menar Paulus, Luther

och Hörberg, tar emot Guds frälsning genom tro. Att på detta sätt betrakta Kristus som den

som betalar av Adams synd (ursprungssynden) och därigenom hela mänsklighetens synd är

en uppfattning som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Medan Adam är den som begår ur-

sprungssynden genom att äta av frukten från Kunskapens träd och därigenom fördömer alla

hans efterkommande, så är Kristus den, genom Kristushändelsen, som frigör honom och alla

hans efterkommande. Denna parallell dem emellan har lett till en tradition där man betrak-

tar Kristus som en ny Adam. Adam refereras till i Hörbergs altartavla genom kraniet framför

spikarna och törnekronan. Golgata (som betyder Skallen) (Mark. 15:22), anses enligt tradition

vara den plats som Adam begravdes vid. Skallen i Hörbergs målning är på så sätt delvis en

referens till Adam, delvis en referens till den plats som Jesus korsfästes vid.

Genom ikonografin i Hörbergs Nedtagandet från korset etableras en evig tidsrymd. Kristus

själv är samtidigt både mänsklig och temporal, gudomlig och evig. Denna dikotomi är tydlig i

230Se versen under 3.2 Pehr Hörbergs Jesu födelse i en teologisk och konsthistorisk kontext i föregående analys.
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altartavlan på så sätt att Kristus mänskliga och temporala liv synliggörs i hans vita och livlösa

kropp, medan hans gudomliga och eviga natur synliggörs i ljuset som bryter fram genom

molnen. Dikotomin mellan tid och tidlöshet förstärks ytterligare genom att en händelse i

begynnelsen (Adams ursprungssynd) relateras till en händelse i nutid (Kristus korstfästelse

och död som återlöser Adam och alla hans efterkommande) och vidare till evighet (Kristus

död, slutet på Guds temporala liv, möjliggör samtidigt evigt liv för dem som tror). Allt som

allt samverkar ikonografin i altartavlan för att påminna oss att Gud genom Kristus hade ett

mänskligt och temporalt liv men att han samtidigt förblir gudomlig och evig. Genom tro

uppnår människan i sin tur evigt liv.

Vad det visuella rummet i altartavlan skildrar är slutskedet på Jesus korsfästelse, korsned-

tagningen. För kristna runt om i världen är det en otroligt laddad händelse. Jesus död är,

som Heberlein uttrycker det, ”[...]kulmen på Guds egna frälsande handlingar.”231 Det visuel-

la rummet i form av det strålande himlavalvet tillsammans med det materiella rummet i form

av bibelcitatet vid altartavlans nedre del, ”Se Guds Lamb som borttager verldens synd (Joh.

1:29)”, förstärker, genom betraktarens receptiva rum, frälsningsbudskapet. Allt betraktaren i

sin tur behöver göra för att ta del i frälsningen som Kristushändelsen möjliggör, är att tro.

3.4 Kristi himmelsfärd, Östra Husby kyrka, 1814

I likhet med både Kisa och Rystad kyrkor har även Östra Husby kyrka i Norrköpings kom-

mun, Linköpings stift, en historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Riksantikvarieäm-

betet daterar nybyggnadsåren till 1100- och 1800-tal. Mellan åren 1806-1809 uppfördes en ny

kyrka efter ritningar av byggmästare Casper Seurling (1757-1808) och ritningarna bearbeta-

des av arkitekt Olof Tempelman vid Överintendentsämbetet i Stockholm. Den nya kyrkan

med rektangulärt långhus, sakristia i söder och torn i väster fick ett tidstypiskt, nyklassi-

cistiskt utseende med en altarnisch omgiven av kolonner i koret. Altartavlan, föreställande

Kristi himmelsfärd, målades år 1807 och ommålades sedan år 1814. I förteckningen över ut-

förda altartavlor nämner Hörberg att målningen är ”[...]den widaste och största af alla dem

jag hittils målat; den är omkring 15 alnar bred och 10 alnar hög.”232 När Hörberg år 1814

kompletterade altartavlan så utförde han samtidigt flera verk åt kyrkan. Dessa inkluderar

två målningar föreställande Moses eller Lagen och Johannes Döparen eller Evangelium och häng-

er ovanför dörrarna till sakristian respektive skrudkammaren. Hörberg målade också absid-

valvet över altarnischen, föreställande Kristus och de fyra evangelisterna. Bredvid altartavlan

fanns i den nybyggda kyrkan läktare på ömse sidor om absidvalvet. På dessa läktarbarriärer

231Martinson, Sigurdson, Svenungsson (red.), s. 193.
232Se förteckning över altartavlorna i Hörberg, s. 99.
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utförde Hörberg två målningar, föreställande Kristi dop respektive Nattvarden.233 Dessa läk-

tare avlägsnades vid en senare ombyggnad och Hörbergs altartavla som täcker lunettfältets

mittparti kompletterades med två målningar på vardera sida om altartavlan. Målningarna

utfördes i anslutning till en ombyggnad år 1908 och är målade av konstnären C. R. Forslund.

Hörbergs målningar på läktarbarriärerna är idag uppsatta i långhuset.234

Hörberg målade totalt sju altartavlor föreställande Kristi himmelsfärd och förutom i Östra

Husby kyrka återfinns motivet i Stora Malm (1798), Gustafs (1802), Gryt (1802), Ekeby Rin-

na (1803), Algutsboda (1805) och Asarum (1813). Det textställe som varit utgångspunkten

för Hörbergs tolkning är Apostlagärningarna (1:9-11). Målningen i Östra Husby kyrka utgör

nummer 71 och 85 (ommålning) i Hörbergs förteckning över utförda altartavlor.235

Pehr Hörbergs Kristi himmelsfärd i en teologisk och konsthistorisk kontext

Enligt de bibliska narrativen inträffar Kristi himmelsfärd efter korsfästelsen och uppståndel-

sen. Enligt Johannesevangeliet begraver Josef från Arimatea och Nikodemus den döda Jesus

efter korsfästelsen (Joh. 19:38ff).236 Därefter uppstår Jesus på den tredje dagen efter gravlägg-

ningen (Matt. 12:40). Vidare berättar Apostlagärningarna att den uppståndne Jesus under

”[...]fyrtio dagar visade sig för dem [lärjungarna] och talade om Guds rike” (Apg. 1:3). Efter

fyrtio dagar ”[...]lyftes [Kristus] upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn” (Apg.

1:9).

I Cnattingius ikonografiska översikt av Hörbergs motiv Kristi himmelsfärd menar han att

”I allmänhet erbjuda dock hans [Hörbergs] tolkningar av detta ämne icke mycket av iko-

nografiskt intresse. Som andaktsbilder äro de också tämligen likgiltiga.”237 Om Hörbergs

Kristi himmelsfärd är av litet ikonografiskt intresse, som Cnattingius påstår, så är det inte en

konsekvens av hans bristande förmåga utan snarare en konsekvens av det faktum att själ-

va himmelsfärden ges litet utrymme i Nya testamentet. Bland evangelierna omnämns him-

melsfärden endast kortfattat i Lukasevangeliet (24:51) och Markusevangeliet (16:19), medan

händelsen beskrivs lite mer ingående i Apostlagärningarna (1:9-11). Med tanke på händel-

sens betydelse för eftervärlden så är denna oproportioneliga relation mellan beskrivning och

betydelse intressant. Det blir dock snabbt tydligt att evangelierna i anslutning till händelsen

233I Cnattingius biografi över Hörberg lyfter han fram ett citat av konstnären som ger en inblick i motivvalen och
de tekniker han använt sig av: ”Christi Himmelsfärd [...] målad på en glattad mur med oljefärg, under taflan är
en dohm, som hvilar på 4 fristående pelare och på gröfre pelastrar, som afskära kyrkan från Choret uti hvars
hwalv jag så kallat alfresco har målat, som Basrelief de 4 Evangelisterna och Werldsfrälsaren, som i allmaktens
rike, omgifwen av Cherubim och dess strålande ansikte på hvardera sidan båda följande bokstäfwer A. O. På
Chorets läktarbröst, ömse sidorna om taflan har jag föreställt Nattvardens insticktelse och döpelsen samt Moses
och Johannes döparen öfwer de båda Chorets dörrar som äro Sacristigan och uppgången till nämda läktare.” Från
Cnattingius, s. 138.

234Riksantikvarieämbetet. https://bit.ly/2TXLBUY (Hämtad: 2019-03-14)
235Se förteckning över altartavlorna i Ullén, s. 52, 55, alternativt i Hörberg, s. 97, 99.
236Se föregående analys 3.3 Nedtagandet från korset, Rystad kyrka, 1796 för en mer ingående diskussion om korsned-

tagningen.
237Cnattingius, s. 126.
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lägger tonvikten på någonting annat. I Matteusevangeliet (28:18-20) säger den uppståndne

Jesus till lärjungarna: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör

alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär

dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Vidare

säger Jesus i Markusevangeliet (16:15-16) ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeli-

et för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall

bli dömd.” Vad evangelierna överlag fokuserar på är alltså Kristus påbud som etablerar och

definierar kyrkans roll i världen samt hur dess koppling och relation till Gud ser ut. Om

relationen mellan beskrivningarna av himmelsfärden och dess betydelse för bland annat iko-

nografin skriver Ouspensky: ”The centre of gravity in the accounts of the Holy Scriptures and

consequently of the iconography, lies not in the fact of the Ascension itself, but in the signifi-

cance and consequences it has for the Church and the world.”238 Kanske har Cnattingius rätt

i sitt påstående att Hörbergs altartavla i Östa Husby kyrka, föreställande Kristi himmelsfärd,

är av litet ikonografiskt intresse. Samtidigt har motivet en symbolisk sprängkraft som han

missar att nämna överhuvudtaget. Motivet är nämligen, enligt Ouspensky, en påminnelse

om kyrkans stadfästelse.

Evangeliernas betoning på betydelse över beskrivning är tydlig i altartavlans innehåll och

komposition. Kompositionen i Hörbergs Kristi himmelsfärd kan sägas vara indelad i två zoner

eller sfärer, en himmelsk och en jordisk sfär. Altartavlans himmelska sfär är koncentrerad till

bildytans övre del där den uppståndne Jesus blir upptagen i ett gudomligt himlavalv som

ockuperas av en skara änglar, medan altartavlans jordiska sfär är koncentrerad till bildytans

mittparti och nedre del där ett gäng figurer gestikulerar i förundran och bön medan två äng-

lar iakttar dem och samtidigt pekar uppåt. Denna dikotomi mellan himmel och jord beskrivs i

Markusevangeliet (16:19-20) med följande ord: ”När herren Jesus hade talat till dem blev han

upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade över-

allt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” Kristus

påbud som ledde till att de elva ansamlade lärjungarna ”predikade överallt” och därigenom

etablerade kyrkan medför att de i första hand betraktas som en symbol för kyrkan snarare än

som enskilda vittnen till himmelsfärden. Jungfru Marias närvaro i Hörbergs motiv förstärker

denna betoning på kyrkan över individen. Jungfru Maria betraktas nämligen, enligt Ouspen-

sky, som en personifikation av kyrkan: ”She who had taken God into Herself, who had become

the temple of the incarnate Word,239 is the personification of this Church—the body of Christ,

whose Head is the ascending Christ.”240 I altartavlan i Östra Husby kyrka har Hörberg följt

den konstnärliga traditionen då Maria inte omnämns som ett vittne till himmelsfärden i Nya

238Ouspensky och Lossky, s. 194.
239Min kursivering.
240Ouspensky och Lossky, s. 196.
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testamentet. Med största sannolikhet är hon antingen figuren i rosa klädnad och vit huvud-

duk längst ned till vänster i bilden eller figuren med ockrafärgad klädnad och blå huvudduk

centralt placerad i bilden. Då Kristi himmelsfärd skedde vid Olivgårdsberget så är stadsland-

skapet som syns bakom skaran med samlade figurer Jerusalem, som endast låg en sabbatsväg

från berget (Apg. 1:12).

Samtidigt som motivet Kristi himmelsfärd kan betraktas som begynnelsen på någonting

(kyrkan), så kan det också, om man föreställer sig ett linjärt tidsbegrepp med en början och

ett slut, betraktas som slutet på någonting annat (världens slut som en konsekvens av yt-

tersta domen.) Ytterligare en aspekt av motivet Kristi himmelsfärd är nämligen att det är ett

profetiskt motiv. I Apostlagärningarna (1:11) säger de två änglarna till lärjungarna: ”[...]var-

för står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall

komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.” Med dessa ord förutspår

änglarna Kristi återkomst, en händelse som ”så småningom skall mynna ut i ett fredsrike där

svärd skall smidas om till plogbillar och där Gud skall bo bland oss människor och torka alla

våra tårar (Jes. 2:4; Upp. 21:3f).”241 Sett från detta perspektiv så blir Maria och de samlade

lärjungarna symboler för en kyrka som inväntar Kristi återkomst.242

Begreppet ’The ascended life’

Ytterligare en teologisk aspekt i Hörbergs Kristi himmelsfärd som jag vill undersöka närmre är

vad John Rodman Williams (1918-2008) kallar för ”The Ascended Life”. Williams samman-

fattar begreppet med följande ord: ”It is a victorious life by virtue of claiming our heavenly

status and constantly living out of its reality.”243 Vad begreppet ’the ascended life’ belyser

är det faktum att den himmelska och jordiska dikotomi som är så tydlig i Hörbergs altartav-

la inte är en särskilt vattentät dikotomi. Med andra ord upphörde inte Guds engagemang i

människans liv vid Kristi himmelsfärd, snarare sammansmälte de två sfärerna. Vid en närm-

re anblick framgår detta i altartavlan. Kristus vertikalitet och gest med en hand riktad uppåt

mot det gudomliga himlavalvet och den andra handen riktad nedåt mot skaran med lärjung-

ar sammanbinder himmel och jord. Den vertikala axeln fortsätter också via Kristus fötter vi-

dare till den högra ängeln som med sin närvaro gudomliggör tillvaron. Vidare sammanbinds

jordelivet med himmelriket genom de samlade figurernas blickande uppåt. Vad altartavlan

i Östra Husby visar är alltså att den himmelska och jordiska sfären är oupplösligt samman-

kopplade, att kyrkan (som figurerna symboliserar) och Gud (genom Kristus påbud) är för

evigt sammanvävda.

241Martinson, Sigurdson, Svenungsson (red.), s. 169.
242Ouspensky och Lossky, s. 197.
243John Rodman Williams. Renewal Theology: Systematic Theology from a Charismatic Perspective. Grand Rapids: Zon-

dervan, 1996. s. 394.
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Att de två sfärerna är sammansmälta framhåller även Williams. Eftersom Kristus lyftes

upp i himmeln med sin mänskliga sida intakt, betonar Williams, så betyder det att hela

mänskligheten har upphöjts till en himmelsk status.244 Med andra ord är Gud genom Kristi

himmelsfärd nu enad med mänskligheten i himmeln och inte på jorden. Det betyder att för

dem som tror så väntar ett evigt liv vid Guds sida efter döden. Men vad består denna tro

av? Om vi nu besitter en himmelsk status hur lever vi upp till den och säkerställer vår plats i

himmelriket? Hur lever vi ’the ascended life’? Dessa är svåra frågor och det finns säkerligen

inte ett enda svar men en viktig aspekt av ianspråkstagandet av vår himmelska status är att

göra som lärjungarna i Hörbergs altartavla bokstavligen gör, nämligen att rikta våra tankar

och känslor uppåt mot någonting högre. Detta är vad Williams menar när han säger att vi

ständigt måste leva ut vår himmelska status. Han skriver:

The solution clearly for the person in Christ who knows his heavenly status is to turn
deliberately from things on earth and set his mind , his heart, his affections on things above.
By so elevating the life heavenward and fixing it supremely on Christ in whom our lifes
are hid, things of earth that otherwise seem so alluring and tempting can but fade away.245

Denna idé om att vår uppmärksamhet bör riktas bort från jordiska/lägre ting i förmån för

himmelska/högre ting är en gammal tradition. I Kolosserbrevet (3:12) skriver Paulus: ”Som

Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, öd-

mjukhet, mildhet och tålamod.” Och vidare att: ”Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i

herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom” (3:17). Lydnaden mot Gud och ge-

menskapen i honom genom Kristus som både Paulus och Williams talar om kan med mer

moderna ordalag, som Reddaway påpekar, förstås som en process där individen bemästrar

eller övervinner sitt ego. Reddaway menar att ”[...]the emptying out of the self and the letting

go of personal concerns and desires of the sort now associated with the ego, is the beginning

of letting in Christ.”246 Detta tömmande av vad vi idag kallar för vårt ego har sitt ursprung

i Guds egna handlingar. I Filipperbrevet (2:6-7) skrivs det att Kristus ”[...]ägde Guds gestalt

men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares ge-

stalt då han blev som en av oss.” Den teologiska idén att Guds association med mänskligheten

i Kristus involverar ett ’avståndstagande från allt’ kallas för kenosis och har sitt ursprung i

Filipperbrevet (2:5-11). Den troende i sin tur antar Kristus Jesus sinnelag (2:5) genom att låta

jaget dö och leva i Honom.247 Det är ’the ascended life’. Det är det liv som Kristus genom

244Att den uppståndne Jesus inte hade förvandlats till en andlig och okroppslig substans är någonting som Ola
Sigurdson poängterar att evangelierna betonar: ”[...]han äter med lärjungarna (Luk. 24:28-32, 41-43, Joh. 21:12-14,
Apg. 1:4), uppvisar spår efter spikar som fäste honom vid korset (Luk. 24:39f., Joh. 20:20) och låter lärjungarna röra
vid honom (Matt. 28:9, Joh. 20:24-29.)” Från Martinson, Sigurdson, Svenungsson (red.), s. 182. Vidare poängterar
Williams att Apostlagärningarna (1:9), ”När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden[...]”, är ett bevis
på att Kristi himmelsfärd från lärjungarnas perspektiv var en upplevd avfärd och att de såg honom återvända till
himmeln. Från Williams, s. 392.

245Ibid, s. 395.
246Reddaway, s. 154.
247Reddaway, s. 152-154.
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Kristushändelsen möjliggör, vilket diskuterades i den föregående analysen,248 och det är det

liv vi måste leva—riktat mot Gud och inte mot det egna jaget—för att ta del i denna frälsan-

de möjlighet, vilket diskuterades i den första analysen.249 Det är också det liv lärjungarna i

Hörbergs altartavla i Östra Husby kyrka, och möjligen även Hörberg själv, när han säger att

det är en god kristen som ”[...]med Tankar, Ord och Gierningar visar, at han altid Dyrkar och

älskar gud det Högsta väsendet öfver allting, och sin nästa som sig sielvf”,250 eftersträvade.

Sammanfattning

I altartavlan i Östra Husby kyrka, föreställande Kristi himmelsfärd, har Hörberg genom att

inkludera jungfru Maria i motivet valt att följa den konstnärliga traditionen då Maria inte

omnämns som ett vittne till himmelsfärden i Nya testamentet. Som en symbol för kyrkan

blir dock hennes närvaro i motivet snabbt tydlig. Beskrivningarna av Kristi himmelsfärd i

Nya testamentet är få. Med tanke på den betydelse händelsen ändå haft för den kristna efter-

världen så är denna disproportion mellan beskrivning och betydelse häpnadsväckande. Men

evangelierna lägger i anslutning till den faktiska händelsen tonvikten på någonting annat,

nämligen Kristus sista påbud som etablerar och definierar kyrkans roll i världen samt hur

dess koppling och relation till Gud ser ut. Kristus påbud och Marias närvaro i bilden gör på

så sätt motivet till en symbol för kyrkans stadfästelse. Lärjungarnas efterföjande etablering

av kyrkan i världen stärker denna symboliska laddning. Motivet är samtidigt ett profetiskt

motiv. I Apostlagärningarna (1:11) förutspår de två änglarna Kristi återkomst. Sett från detta

perspektiv så blir motivet en symbol för en kyrka som inväntar denna återkomst, en händelse

som så småningom mynnar ut i yttersta domen.

Dikotomin mellan himmel och jord sammanbinds av figurerna i altartavlan. Kristus verti-

kalitet knyter honom till änglarna, på så sätt bildas en brygga mellan himmelrike och jordeliv.

Kristus gest med en hand riktad uppåt och den andra riktad nedåt stärker denna oupplösliga

sammankoppling. Vidare sammanvävs de två sfärerna genom de samlade figurernas blic-

kande uppåt. Att himmel och jord efter Kristi himmelsfärd inte är avskärmade från varandra

framhålls även på olika sätt inom den kristna teologin. Med Kristi himmelsfärd etableras,

som nämnt, kyrkan, men händelsen etablerar även en ny relation mellan Gud och människa.

Genom Kristi himmelsfärd är Gud nu enad med mänskligheten i himmeln och inte på jorden.

Det betyder att för dem som tror så väntar ett evigt liv vid Guds sida efter döden. En aspekt

av denna tro är att leva, som Williams kallar det, ’the ascended life’. Begreppet belyser det

faktum att likt Kristus bör vi rikta vår uppmärksamhet mot högre ideal och inte låta oss fjätt-

ras till våra jordiska behov och begär. Denna process av avståndstagande kan i mer moderna

248Se 3.3 Pehr Hörbergs Nedtagandet från korset i en teologisk och konsthistorisk kontext för en mer ingående diskus-
sion.

249Se 3.2 Pehr Hörbergs Jesu födelse i en teologisk och konsthistorisk kontext för en mer ingående diskussion.
250Cnattingius, s. 100.
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termer, som Reddaway påpekar, förstås som en bemästring av eller ett övervinnande av egot.

Genom att låta jaget dö och istället leva i Honom antar människan Kristus sinnelag och lever

på så sätt ’the ascended life’. Det är det liv lärjungarna, avbildade i altartavlan i Östra Husby,

och möjligen även Hörberg, eftersträvade.

Det materiella rummet i Östra Husby kyrka är komplext. Hörbergs altartavla som täcker

lunettfältets mittparti kompletteras med två målningar av en annan konstnär på vardera si-

da. Altarnischens valv är målat av Hörberg och ovanför dörrarna till sakristian respektive

skrudkammaren finns ytterligare två målningar av honom. Det visuella rummet i lunetten är

intressant då övergången mellan de tre målningarna i princip är sömlöst. Både vegetation

och himmel stämmer relativt väl överens. Ett visuellt program som överskrider Hörbergs

altartavla etableras på så sätt och händelser ur Jesus liv lyfts fram. Till vänster från betrakta-

rens perspektiv Jesus dop, till höger Jesus bergspredikan, i mitten Kristi himmelsfärd. Vidare

präglas det visuella rummet i lunetten och altarnischens valv av himmel. Det visuella och

materiella rummet, i form av valvets och lunettens halvrunda form, bidrar på så sätt till käns-

lan av uppåtsträvande i betraktarens receptiva rum. De samlade figurernas blickande uppåt i

Hörbergs målning stärker denna känsla. Faktum är att de bjuder in oss att själva blicka uppåt.

Uppåt mot den stigande Kristus men kanske även uppåt mot högre ideal: mot gemenskapen

i Gud som kräver ett avståndstagande från egotismen, mot ’the ascended life’.
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4 Sammanfattande slutdiskussion

Det övergripande syftet med detta arbete har varit att tolka tre av Hörbergs altartavlor teolo-

giskt med förhoppningen att därigenom göra dem mer tillgängliga för moderna betraktare.

Att analyserna i huvudsak har riktat sig till den moderna betraktaren framgår av det fak-

tum att många av de teologiska aspekterna i analyserna, även om Hörberg och hans samtid

antagligen var medvetna om de underliggande idéerna, har en kontemporär klädnad. Kris-

ten teologi och filosofi har sedan kristendomens begynnelse existerat i nära förhållande till

varandra.251 Denna växelverkan dem emellan har lett till att kristen teologi omtolkas och

omprövas med i princip varje ny filosofisk ansats. Med föreliggande uppsats hoppas jag att

denna strävan efter aktualitet också utmärker mitt eget arbete och min förhoppning är, återi-

gen, att göra Hörbergs altartavlor mer tillgängliga.

Men även om ett arbete i huvudsak riktar sig till sin egen samtid så betyder inte det att det

förflutna är irrelevant. Inledningsvis påpekades det att genomslagskraften en tolkning får till

stor del beror på hur övertygande den är och inte huruvida tolkningen är rätt eller fel.252 Tolk-

ning handlar alltså i hög grad om attraktivitet och samstämmighet. I förlängningen innebär

det att ju mer man vet om en sak, ju mer övertygande är ens tolkning. Denna insikt reflekteras

i mitt eget arbete på så sätt att den historiska kontexten har antagits berika bildanalyserna.

Med andra ord har ytterligare ett syfte med uppsatsen varit att undersöka Hörbergs samtid

med förhoppningen att därigenom stärka mina tolkningar av hans altartavlor. Så har den

det?

Först är det värt att notera att Hörberg och hans samtid framförallt har behandlats i bak-

grundsdelen av uppsatsen. Bakgrunden har i sin tur delats upp i tre olika infallsvinklar för

att på så sätt nyansera bilden och få en bättre förståelse för vilka faktorer som bidrog till

Hörbergs popularitet som kyrkomålare. Dessa infallsvinklar är, i tur och ordning, biografisk,

dogm- och konsthistorisk. Att utforska den historiska kontexten genom dessa tre vinklar har

inte enbart gett en bättre förståelse för vilka faktorer som bidrog till den höga efterfrågan på

Hörbergs altartavlor, det har också gett en bättre förståelse för vad altartavlorna visar. Al-

251Se 1.2 Syfte och frågeställning för en mer ingående diskussion om kristendom och filosofi.
252Se 1.3 Läsorienterad tolkningsteori för en mer ingående diskussion kring tolkning.
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tartavlornas motiv och Hörbergs popularitet är två faktorer som på många sätt och vis hör

ihop. Det har påpekats att Hörbergs förnyelse och utvidgning av den lutherskt traditionella

motivkretsen uppskattades av biskop Lindblom i Linköping som i sin tur rekommenderade

konstnären för stiftets församlingar. De så kallade förkunnelsemotiven, föreställande bland

annat Bergspredikan och Jesus som lärare i templet, var tydligen också de motiv som engagera-

de Hörberg starkast personligen. Hans motiviska omfång var absolut en faktor som bidrog

till hans popularitet som kyrkomålare. Andra faktorer som har lyfts fram som viktiga för

den höga efterfrågan på Hörbergs altartavlor är, från ett biografiskt perspektiv, hans breda

kontaktnät och höga arbetskapacitet; från ett kyrkohistoriskt perspektiv hans religiositet och

vilja att uttrycka denna i konsten under en period då det religiösa måleriet föga intresserade

de akademiska konstnärerna; och från ett konsthistoriskt perspektiv den gustavianska tidens

omfattade kyrkobyggande och inte minst hans förmåga att anpassa sig efter rådande stilide-

al.253

Men med syftet som nämndes ovan i åtanke, hur har då den historiska kontexten informe-

rat mina bildanalyser? I den första analysen som behandlar Hörbergs altartavla i Kisa kyrka,

föreställande Jesu födelse, lyftes det fram att de budskap om tro och åtlydnad som motivet

förmedlar kan ha varit särskilt aktuella i åtminstone två avseenden under Hörbergs egen

verksamhetstid. Motivets betoning på dessa budskap, genom herdarna, kan ha varit ett sätt

för kyrkan att förmedla, under en tid då samhället (från deras perspektiv) fortfarande präg-

lades av vidskepelse, en kristen rättfärdighet. Tro och åtlydnad kan också ha varit viktiga

budskap under en period då somliga ville reducera kristendomen till en i huvudsak mora-

lisk lära. Förnuftets överhöghet var någonting som Hörberg själv ifrågasatte när han sa att

”i ägta Tro, är förnuft flärd, Så och den Dygd, verldens vise berömme.”254 Denna tolkning

av de budskap som motivet Jesu födelse i Kisa kyrka förmedlar grundar sig mycket på den

dogmhistoriska överblick som återges i bakgrundsdelen av uppsatsen.

I den andra analysen som behandlar Hörbergs altartavla i Rystad kyrka, föreställande

Nedtagande från korset, poängterades det att motivet betonar, genom det strålande himlaval-

vet, människans möjlighet till frälsning. Under en tid då somliga upplysningsvänliga kyrko-

män ville göra Kristus till en i princip renodlad dygdelärare så innebar det att frälsningsläran

förlorade mycket av sin attraktionskraft. Hörberg själv växte upp i en miljö som fortfarande

präglades av luthersk ortodoxi men genom sin konstnärliga verksamhet kom han i kontakt

med olika teologiska strömningar som kom att påverka hans religiösa uppfattning. Exakt vart

Hörberg stod i religiösa frågor är givetvis svårt att säga, men att hans religiositet var förank-

rad i en tro på frälsningsläran framgår i både analysen och bakgrundsdelen av uppsatsen.

253Se 2 Bakgrund för en mer ingående diskussion om historiskt kontext.
254Se 3.2 Uppenbarelse och tro: Herdarnas tillbedjan.
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I den tredje analysen som behandlar Hörbergs altartavla i Östra Husby kyrka, föreställan-

de Kristi himmelsfärd, diskuterades det att en teologisk aspekt som motivet synliggör är Guds

enande i himlen, genom Kristi himmelsfärd, med mänskligheten. Detta enande möjliggör,

för de som lever ’the ascended life’ under sin livstid, ett evigt liv efter döden. Det påpekades

också att ’the ascended life’ kan förstås i mer moderna ordalag som ett övervinnande av egot.

Att Hörberg själv eftersträvade högre ideal framgår av det citat som uppmärksammades i

anslutning till analysen.255 Citatet i sin tur blir rätt meningslöst utan den historiska kontext

som Hörberg placeras in i under bakgrundsdelen av uppsatsen.

Hur har då det övergripande syftet i form av att göra altartavlorna mer tillgängliga för

moderna betraktare infriats i analyserna? Först är det värt att notera analysernas upplägg.

En viktig utgångspunkt för metoden som tillämpats i uppsatsen, teologisk hermeneutik för

bilder, är att tolkningar av religiösa verk sällan är teologiskt uttömmande.256 Konsthistori-

ker behandlar ofta det teologiska innehållet i kristen bildkonst på ett otillräckligt sätt och

teologer skriver ofta om konst i relativt stora drag. I analyserna har jag därför valt att ut-

gå från tidigare tolkningar av Hörbergs altartavlor, för att därefter utveckla dessa tolkningar

med mina egna teologiska resonemang. I Hörbergs fall är de tidigare tolkningarna få. En vik-

tig huvudaktör i analyserna har därför varit författaren till en av Hörbergs biografier, Bengt

Cnattingius. I biografin Pehr Hörberg har Cnattingius inkluderat en ikonografisk översikt av

Hörbergs altartavlor som i sin tur har fungerat som utgångspunkt för mina egna analyser.

Ytterligare en aspekt av upplägget är att jag inledningsvis i varje analys har valt att redogöra

för mer övergripande teologiska och konsthistoriska diskussioner kring motivet, för att sedan

dyka ned i lite mer komplexa teologiska resonemang i den andra halvan av analyserna. Av-

slutningsvis rundas varje analys av med en tolkning av de platsspecifika verkens materiella

och visuella relationer, hur detta kommuniceras, samt huruvida dessa relationer är teologiskt

betydesefulla eller inte.257

Men för att återgå till det övergripande syftet så kan det konstateras att Hörbergs altar-

tavla i Kisa kyrka, föreställande Jesu födelse, förmedlar den kristna bekännelsens fundament,

Guds inkarnation i Jesus Kristus. Denna enorma händelse har Hörberg skildrat på ett intimt

sätt. I Jesus Kristus kom trots allt frälsningen till jorden. Förutom Maria och det gudomliga

barnet är de mest prominenta figuerna i motivet herdarna. Herdarnas representativa roll, det

faktum att Kristus kom för såväl rika som fattiga, var antagligen någonting som Hörberg och

andra samtida betraktare kunde relatera till. Berättelsen om herdarna i Lukasevangeliet (2:1-

16) förmedlar samtidigt ett djupare tema om transformation genom uppenbarelse. Herdarna

transformeras av Guds uppenbarelse i det lilla barnet, de blir evangelister. I altartavlan i Kisa

255Se 3.4 ’The ascended life’ för citatet och en mer ingående diskussion.
256Se 1.3 Metod och teori för en mer ingående diskussion om metoden teologisk hermeneutik för bilder.
257Se 1.3 Kyrkorummet som heligt rum för en mer ingående diskussion om materiella, visuella och receptiva rum.
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kyrka har Hörberg skildat det ögonblick då Gud uppenbarar sig för herdarna i Betlehem. På

så sätt gör ljuset som emanerar från det lilla barnet någonting mer än att säkerställa hans

gudomlighet, det fungerar också som en metafor för herdarnas transformation.258

Vad det visuella rummet i altartavlan i Kisa kyrka skildar är herdarnas respons på Guds

uppenbarelse i barnet Jesus, vilket är transformering. På så sätt öppnas möjligheten upp för

betraktaren, genom det receptiva rummet, att i någon form transformeras av vad de ser på

ett liknande sätt som herdarna transformeras av vad de ser. Det materiella rummet, beståen-

de av bland annat en klassicistisk omramning med en Jahve-sol inuti pedimentet, samverkar

med det visuella rummet och bryter ned de spatiala barriärerna mellan bild, omramning och

betraktare. Jahve-solen symboliserar Guds närvaro och välsignelse. På så sätt sammansmäl-

ter omramningens pediment, som symboliserar himmelriket, med altartavlans innehåll, som

symboliserar världen, och helhetsintrycket blir, enligt min mening, att Gud genomsyrar allt.

Tillsammans med bibelcitatet vid altartavlans nedre del så förstärks detta intryck.259

I Hörbergs altartavla i Rystad kyrka, föreställande Nedtagandet från korset, förmedlas Guds

frälsningshandlande mot människan genom Jesu lidande och död. Möjligheten till frälsning

indikeras av det gudomliga ljus som bryter fram genom molnen i skyn. Det gudomliga ljuset

i himlen symboliserar på så sätt evigheten därigenom att människans frälsning som nu är

en möjlighet har eviga implikationer. De som tar emot frälsningen utlovas nämligen evigt liv

vid Guds sida efter döden. Jesu kropp synliggör däremot Guds temporalitet. Jesus liv var, i

likhet med våra egna jordiska liv, tidsbundet. Slutligen är skallen i altartavlan en referens till

Adam som i begynnelsen begick ursprungssynden och därigenom fördömde alla hans efter-

kommande. Med Jesu lidande och död återlöser Gud Adam och alla hans efterkommande.

Ikonografin i altartavlan i Rystad kyrka samverkar på så sätt för att påminna oss att Kristus

hade ett temporalt och mänskligt liv men att han samtidigt förblir gudomlig och evig. Män-

niskans liv är också temporalt men kan, genom tro, bli evigt.260

Vad det visuella rummet i altartavlan i Rystad kyrka skildrar är nedtagandet från kor-

set. Jesus korsfästelse och död är, enligt kristen tro, den handling som möjliggör människans

frälsning. Det visuella rummet, i form av det strålande himlavalvet, tillsammans med det

materiella rummet, i form av bibelcitatet vid altartavlans nedre del, förstärker, genom betrak-

tarens receptiva rum, frälsningsbudskapet.261

I Hörbergs altartavla i Östra Husby kyrka, föreställande Kristi himmelsfärd, förmedlas

Guds enande med människan i himmelriket. Dikotomin mellan himmel och jord som är så

tydlig i målningen sammanbinds av figuerna. Kristus utsträckta kropp och gest binder ho-

nom till änglarna på marken, på så sätt bildas en brygga mellan himmelrike och jordeliv.

258Se 3.2 Jesu födelse, Kisa kyrka, 1814 för den fulla analysen.
259Se 3.2 Sammanfattning för bibelcitatet.
260Se 3.3 Nedtagandet från korset, Rystad kyrka, 1796 för den fulla analysen.
261Se 3.3 Sammanfattning för bibelcitatet.
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De två sfärerna sammanvävs ytterligare av lärjungarnas och de samlade figurernas blickan-

de uppåt. Med Kristi himmelsfärd etableras en ny relation mellan Gud och människa. Gud

är nu, som nämnt, enad med mänskligheten i himmelriket. Det betyder att för dem som tar

emot frälsningen som Jesu lidande och död möjliggjorde, genom tro, så väntar nu ett evigt

liv vid Guds sida efter döden. En aspekt av denna tro är att leva, som John Rodman Williams

kallar det, ’the ascended life’. Med begreppet belyser Williams det faktum att vi likt Kristus

bör rikta vår uppmärksamhet mot högre ideal och inte låta oss fjättras till våra jordiska be-

gär. Denna process av avståndstagande från jordiska ting i förmån för himmelska ting, av

att anta Kristus sinnelag, kan i mer moderna termer förstås som en bemästring av eller ett

övervinnande av egot.262

Vad det visuella rummet i altartavlan i Östra Husby kyrka skildar är Kristi himmelsfärd.

Det visuella rummet i Hörbergs målning präglas av himmel. Tillsammans med det materiella

rummet, i form av valvets och lunettens halvrunda form, så bidrar rumsligheterna till känslan

av uppåtsträvande i betraktarens receptiva rum. De samlade figurernas blickande uppåt i

altartavlan stärker denna känsla. Figurernas blickande uppåt bjuder samtidigt in betraktaren

att själv blicka uppåt. Uppåt mot den stigande Kristus men kanske även uppåt mot de högre

ideal som händelsen Kristi himmelsfärd förmedlar.

262Se 3.4 Kristi himmelsfärd, Östra Husby kyrka, 1814 för den fulla analysen.
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Bild A.1: Kisa kyrka
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Bild A.2: Altartavla och omramning i Kisa kyrka
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Bild A.3: Detalj av bibelcitat vid altartavlans nederkant
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Bild A.4: Jesu födelse, Pehr Hörberg, 8x6 aln, målad år 1814 för Skärstads kyrka i Växjö, flyttad
till Kisa kyrka år 1820, Kisa kyrka
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Bild A.5: Rystad kyrka
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Bild A.6: Nedtagandet från korset, Pehr Hörberg, 6,25x3,25 aln, 1796, Rystad kyrka

66



Bild A.7: Detalj av altartavlan i Rystad kyrka
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Bild A.8: Detalj av bibelcitat vid altartavlan i Rystad kyrka

Bild A.9: Östra Husby kyrka
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Bild A.10: Altartavlan i Östra Husby kyrka från håll
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Bild A.11: Kristi himmelsfärd, Pehr Hörberg, 10x15 aln, målad 1807 och ommålad 1814, Östra
Husby kyrka
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Bild A.12: Detalj av altarnischens valv, föreställande Kristus och de fyra evangelisterna

71


	Inledning
	Introduktion
	Syfte och frågeställningar
	Metod och teori
	Litteratur och tidigare forskning
	Material och avgränsningar

	Bakgrund
	Några inledande anmärkningar
	'Lefwernes-Beskrifning'
	En dogmhistorisk överblick
	Från bönhas till hovmålare—Konsthistorisk kontext
	Sammanfattning

	Analys
	Analysernas upplägg
	Jesu födelse, Kisa kyrka, 1814
	Nedtagandet från korset, Rystad kyrka, 1796
	Kristi himmelsfärd, Östra Husby kyrka, 1814

	Sammanfattande slutdiskussion
	Käll- och litteraturförteckning
	Otryckta källor
	Tryckta källor

	Bildbilaga

