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Några vittnesmål från skilda tider
om svenskarnas syn på ryssarnas ikoner
Elisabeth Löfstrand, Stockholms universitet

Sommaren 2012 reste jag runt i Småland i mina förfäders bygder. Min farmor, född 1869, bodde som barn i den lilla byn Stenbrohult i trakten av
Nybro. När jag for från Stenbrohult föreställde jag mig hur min farmors
familj tidiga söndagsmorgnar åkte hästskjuts på landsvägen till sockenkyrkan i Bäckebo. Jag kände mig förpassad tillbaka till 1800-talet, och jag
förväntade mig att kyrkan än idag skulle se ut ungefär som då. Stor var
därför min förvåning när ett sidoaltare strax intill kyrkans ingång var starkt
präglat av rysk ortodoxi. Över altarbordet hängde en deesis1 målad i rysk
tradition och på en pulpet låg en stor bok uppslagen med en ikon av Jungfru
Marie Himmelsfärd – en helg som inte brukar firas i Svenska kyrkan. På
anslagstavlan i vapenhuset hängde en pappersikon med samma motiv och
därunder texten till tropariet till ”Jungfru Marias upptagning i himmelen”.
Detta hade varit otänkbart på farmors tid.
Upplevelsen gjorde att jag började fundera på hur och när svenskarnas
attityd till ortodoxa ikoner ändrades. Idag möter vi ikoner, ofta målade i den
ryska traditionen, i nästan varje svensk kyrka. Samtidigt vet vi att inställningen till ryssarnas heliga bilder ännu för hundra år sedan var synnerligen
negativ. Vilka var de argument som man åberopade i sin kritik? Och kan
man skönja något slags mönster över tid i synen på ikonerna? Naturligtvis är
ikonerna bara en enda beståndsdel i den ortodoxa religiösa traditionen, men
de är ett så iögonenfallande inslag att de mer än något annat har fått varit
föremål för kommentarer. Eftersom svenskarna under århundradenas lopp
betydligt oftare har kommit i kontakt med ryssar än med andra ortodoxa
folk, så har polemiken i främsta rummet varit riktad mot just den ryska
trosutövningen med dess ”ikondyrkan”.
I en tidigare artikel har jag undersökt svenskarnas syn på ryssarnas
ikoner från äldsta tid fram till den begynnande upplysningstiden i slutet av
1600-talet (Löfstrand 2014), och i föreliggande artikel vill jag fortsätta att
belysa ämnet, denna gång från början av 1700-talet fram till våra dagar.

1

Förbönsrad. Här en komposisition av tre ikoner: i mitten Kristus, till vänster Gudsmodern
och till höger Johannes döparen.
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1700-talet
Det stora nordiska kriget gav vanliga svenskar personliga erfarenheter av det
ryska livet i en aldrig tidigare skådad omfattning. I slaget vid Poltava 1709
tillfångatogs ca 15 000 svenska officerare och meniga soldater (Åberg
1991). Först efter freden i Nystad 1721 kunde de svenskar som överlevt den
långa fångenskapen återvända hem. Under resten av 1700-talet växte Sankt
Petersburg fram som en betydelsefull metropol vid Östersjön, och staden
lockade många svenska resenärer. Flera av dem nedtecknade sina intryck i
reseskildringar och dagböcker. En användbar bok i detta sammanhang är
Maria Nymans (2013) doktorsavhandling Resandets gränser. Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet.
Många karolinska dagböcker har givits ut, men – såvitt jag har kunnat
finna – omtalas i dem sällan förhållanden som rör den ryska kyrkan. Krigsfångarnas vardag var fylld av vedermödor och ekonomiska bekymmer, och
beskrivningar av dessa fyller dagböckernas sidor. Löjtnant Olof Hård i Tobolsk berättar dock om en ikon:
Tiugu wurst från Staden [Tobolsk] uppåt strömen Irrtis, ligger det i
hele Siberien mycket namnkunniga Munckeklåstret Jaballach, uthi
hwilket ett S. Mariæ Beläte, målat på träd, finnes, som af alle desse
landsens /: Siberiens :/ inbyggiare fram för alla andra marieebeläter i
Synnerhet ähras och dyrkas […]; warder så af höga som låga, men
serdeles af de resande, mycket besökt, och med allehanda skänckier,
juveler, guld, silf:r och penningar begåfwat2 (Hård 1908, 349).
Värderande ord saknas i beskrivningen, men några sidor längre fram i
dagboken kallar Hård ryssarna för hedningar: ”Hielp oss Gud wår Frälsare,
och hielp oss ifrå Hedningarna /: som oss fångna hålla…” (ibid., 358). Det
får ses som ett folkligt skällsord – den svenska kyrkans officiella ståndpunkt
sedan hundra år tillbaka var att ryssarna var kristna.
En annan krigsfånge var regementspastorn Henrik Sederberg (1670–
1733) som tillbringade åren 1709–1718 i Ryssland. Först 1836 lät en släkting till honom trycka hans Anteckningar öfver Ryska Folkets Religion och
Seder (Sederberg 1836). Boken är en systematisk genomgång av ryssarnas
tro, deras förhållande till andra trosriktningar, deras seder (hur de efterlever
tio Guds bud, hur de firar de viktigaste religiösa helgerna, hur de håller bröllop, hur de begraver sina döda etc.). Beträffande ikoner och reliker skriver
Sederberg:
Ryssarna icke allenast ära Apostlarne, utan åkalla dem jemväl och
kasta sig ned för deras reliquier, äfvensom för Propheternes, Fädernes,
2

Guds moder av Tecknet (”Znamenie”) i Abalakskij-klostret ca 20 km från Tobolsk.
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Martyrernes och andra Helgons, för att derigenom blifva hulpne. […]
Dylika bilder äro i Muscou att tillbyta sig (nemligen emot penningar,
dock säga de icke att de sälja) på de heligas torg, eller beläte-torget
[…] (Sederberg 1836, 29).
Generellt håller Sederberg en relativt objektiv ton i sin bok, även om han är
kritisk till mycket. Han säger t.ex. att folket knappast förstår när prästen läser
evangeliet. I genomgången av Tio Guds bud och ger han rikliga och målande
exempel på hur ryssarna bryter mot dessa.
En tredje karolinsk krigare var Johan Hiärne (1696–1737), ett av 25
barn till läkaren och upplysningsmannen Urban Hiärne. Strax före det norska
fälttåget hade han förälskat sig i en sextonårig flicka som snart gifte sig med
en annan. Denna motgång skulle aldrig Johan Hiärne hämta sig ifrån, utan
han tillbringade resten av sitt liv i grämelse och bitterhet. För att finna tröst
för sina olyckor gav han sig ut på långa resor (därtill uppmanad av den före
detta fästmön), och under några år förde han en franskspråkig resedagbok
(Arne 1917). 1725 anlände han till Sankt Petersburg, där han gjorde gallsprängda anteckningar om staden och dess invånare, däribland även om deras
tro:
[…] leur devotion ne consiste qu’à faire le signe du croix et à ses culbuter devant leurs Saints en peintures, au quels ils donnent le nom de
Dieux. L’extreme stupidité des pretres et des moines en est la cause,
qui ne peuvent en aucune façon defendre leurs articles de la foi, et ne
sçavent quelque fois meme par coeur la pate-notre. St Nicolas est leur
principal patron; ils lui font un honneur presque divin. (Hiärne 1725,
Livre troisième, 17. Originalets stavning – E. L.)
Johan Hiärnes dagbok har inte blivit publicerad. Detsamma gäller numismatikern, kanslirådet och antikvitetssekreteraren Carl Reinhold Berchs (1706–
1777) dagbok från en sju månader lång vistelse i Sankt Petersburg år 1735
(Berch 1735). Berch blev med tiden ”en man med en ovanligt solid lärdom
[…], en plikttrogen och rättfärdig ämbetsman […], icke pedant utan en angenäm sällskapsmänniska” (Svenskt biografiskt lexikon). Dagboken består av
305 stora boksidor, och alla sidor av livet belyses: intressanta objekt i staden, statsadminstrationen, kollegierna, hovet, ordnarna, militären, näringarna, tullen o.s.v. Berch berättar även om besök i stadens kyrkor, och det
finns också ett avsnitt med rubriken ”Helgons bilder”:
Uti alla rum äro mot dören upsatta eller crucifixer eller helgonbilder;
och försummar ingen devot, när han kommer in, at giöra sina korß för
bilden, innan han hälsar på den närvarande. Många protestanter, som
bo i Rÿßland, hafwa ock Bilder i deras hus, för landsfolkets skul, som
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dem besöker, och at ej gifwa förargelse, såsom woro de ochristne
(Berch 1735, 34).
Berch beskriver oftast utan värdeomdömen, men liksom så många andra resenärer ironiserar han över att ryssarna inte säljer ikoner utan ”byter bort
dem” mot penningar.
År 1789 publicerades En swensk Officers Samlingar under dess Wistande i Ryssland Åren 1784, 1786 och 1787 av Lorentz Nordenadler (1758–
1837) (Nordenadler 1789). Han hade flytt till Ryssland undan en dödsdom
som utfärdats i Sverige för att han deltagit i en duell (Nyman 2012). Som
officer är han mycket intresserad av militära förhållanden, men han beskriver även det ryska vardagslivet. Under rubriken ”Påskdagens högtideliga
Gudstjenst” berättar han:
Klockan 3 Påskedags-morgonen gick jag in i Ryska Kyrkan och fann
henne fullproppad med Folk, intagne af den djupaste andagt. Hwarje
Församlingens Ledamot höll et smalt brinnande Waxljus i handen under hela Gudstjensten, och är det jemwäl brukeligt at af sådane ljus på
denna dagen giöra et desto rikare offer, som St. Niclas och alla dess
Hjelpgudar på det vackraste nu skola vara eclairerade (Nordenadler
1789, 14).
Nordenadler finner uppenbarligen att gudstjänsten är mycket vacker, även
om ordet ”Hjelpgudar” signalerar ironi och distans.
Under åren 1788–1790 var Sverige i krig med Ryssland. Det var svenskarna som anföll och i planerna ingick en landstigning vid Oranienbaum
nära Sankt Petersburg. Kriget fördes huvudsakligen till sjöss i det inre av
Finska viken. På den svenska galären Ehrenpreutz fanns bataljonspredikanten Anders Winberg (1753–1831). I samband med det Viborgska gatloppet3 i
juli 1790 gick galären på grund, och Winberg och resten av manskapet togs
tillfånga av ryssarna. Fångarna fördes genom Estland, Livland och Ryssland
till Vysjnij Volotjok där de fick tillbringa två veckor, varpå de tilläts fara
hem eftersom fred hade slutits. Fångenskapen blev bara två månader lång,
men Winbergs dagbok från tiden på galären och i fångenskapen innehåller
mängder med iakttagelser. Winberg var intresserad av folkets seder och
bruk, av ekonomi och topografi. Eftersom han var präst dröjde han gärna vid
religiösa förhållanden.
I Pskov besökte Winberg den tyske pastorn:
3

Ca 200 svenska fartyg hade blivit instängda i Viborgska viken av de förenade ryska örlogseskadrarna. Den 3 juli var vinden gynnsam och de svenska fartygen gjorde ett utbrytningsförsök som till större delen lyckades. Men ett svenskt brandskepp råkade sticka två svenska
fartyg i brand, när avsikten hade varit att antända de ryska skeppen. Till följd av brandröken
gick flera svenska fartyg på grund (Wikipedia).
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Han omtalte ryssarnas stora okunnighet i religion – allt består i korsande. Då en källarmästare för några år sedan utsatt sin skylt, Bacchus
på tunnan, trodde alla att det var ett av deras helgon, och korsade sig
för honom (Winberg 1967, 47).
Detta hade roat den tyske pastorn.
Winberg blev bekant med en rysk präst: ”En av de ryska prästerna
besökte mig d. 26. Ehuru det var på förmiddagen var han redan full. […]
Prästen talte latin. Underligt och fägnesamt” (Winberg 1967, 47). Efter
några dagar besökte Winberg prästen i hans hem:
Med prästens hustru blev en hel komedi. Hon ville äntligen att jag
skulle korsa mig och buga mig för Jungfru Maria och krucifixet, visade
huru jag skulle hålla fingrarna, korsade och bugade sig och bad mig
göra så med. Jag sade till prästen att sådant gör man intet i Sverige
och lossade mig intet giva akt på vad hon sade och gjorde (ibid., 51).
Nyman påpekar att Winbergs porträtt av den ryske prästen är typiskt för
1700-talets reseskildringar, d.v.s. prästerna beskrivs som ”okunniga, alkoholiserade och på många sätt ansvariga för de lägre klassernas ociviliserade
tillstånd”. I sin bok belyser hon många sidor av det ryska religiösa livet och
vilket intryck dessa gör på de svenska resenärerna. Hon drar följande slutsats:
Beroende på vilken författare vi vänder oss till pendlar uppfattningen
om ryssarnas religiösa utövning från att vara ytlig och enbart symbolisk till att i stället […] ses som alltför nitisk och på gränsen till
vidskeplig. (Nyman 2013, 125)
Sammanfattningsvis: om vi jämför 1700-talet – upplysningens århundrade –
med de två närmast föregående seklen, ser vi en förskjutning i inställningen
till ryssarnas trosföreställningar och till deras ikoner. Den fundamentalistiska
protestantiska kritiken är tydligt nedtonad, men svenskarna är sällan
uppskattande. De ryska prästerna är obildade och försupna, deras församlingsbor är vidskepliga och okunniga och vördnaden för ikonerna väcker
bara undran. Ingen förefaller ha betraktat ikonerna närmare för att försöka
förstå deras estetik eller innebörd. Kunskapen om – eller intresset för – de
olika helgon som avbildas är obefintlig.

1800-talet
År 1808 utbröt på nytt krig med Ryssland. Södra Finland besattes raskt av
ryska trupper, och i söder var det snart bara fästningen Sveaborg utanför
Helsingfors som var i svenska händer. Efter knappt två månaders belägring i
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mars–maj 1808 gav försvararna upp. Ett antal officerare togs som krigsfångar och fördes till Ryssland. Bland dem fanns major Hans Gustaf von
Hauswolff, som åtföljdes av sin nittonåriga dotter Adelaide (1789–1842).
Under den åtta månader långa fångenskapen, som huvudsakligen tillbringades i (Velikij) Novgorod, förde hon dagbok i form av fiktiva brev till sin
väninna Jeanette. Dagboken är unik såtillvida att den innehåller en kvinnas –
och därtill en helt ung kvinnas – intryck av det ryska livet. Perspektivet är
vardagslivets – boendeförhållanden, grannar, socialt umgänge (med ryssar
försvårat på grund av språkbarriärer), besök på marknader etc. Adelaide blev
dock god vän med en ung ryska i grannhuset, Blaga, och tillsammans gjorde
de utflykter i eller utanför staden.
Såsom from ung kvinna beklagar Adelaide frånvaron av lutherska
kyrkor. ”Dock fruktar jag att vi äro ansedda såsom hedningar; också lefva vi
så ungefärligen; ty här äro vi alldeles urståndsatta att öfva vår rätta gudstjänst” (Hauswolff 2007, 51). Adelaide kommenterar gärna ryssarnas fromhet men ansluter sig till den gängse uppfattningen om ryssarna som
vidskepliga och okunniga. Hon besöker dock gärna kyrkor och kloster. Hon
reagerar mot att ryssarna pryder de heliga bilderna på olika sätt:
Sina guld- och silfvergudar göra de till riddare af de förnämsta ordnar.
Det är en skyldighet af kejsaren att låta behänga dem därmed. De
smycka dem ock med andra bandstumpar. […] Blaga medförde ett
blått sidensarsband, som hon broderat med silfver, för att hänga på
den guden, som hon där tillbeder (ibid., 40).
Adelaide kommenterar flera gånger att det i alla ryska hem finns ikoner uppsatta i hörnen. Även i hennes egen kammare fanns en ikon. Om det nu var
för att hon var van vid att se den, eller för att den kanske var målad i ett västerländskt manér så tycker hon om den:
Uti ett skåp af glas har jag också ett hufvud i min kammare, som sannerligen är ett mästerstycke i teckning och målning. Blaga vill ofta
lära mig att framför det samma korsa mig, men till denna lärdom är
jag ej benägen (ibid., 51).
En annan finlandssvensk, Erik Gustaf Ehrström (1791–1835) – jämnårig
med Adelaide, har efterlämnat en dagbok från året 1812. Såsom nybliven
rysk undersåte hade han begett sig till Moskva för att studera vid universitetet där, något som säkerligen skulle främja hans karriär i storfurstendömet
Finland. Men i stället för studier vid universitetet evakuerades han och hans
kamrater undan Napoleons framryckande franska trupper till Nizjnij Novgorod vid Volga. Detta medförde att han fick bekanta sig med livet både på
den ryska landsbygden och i en större provinsstad. Dagboken innehåller ett
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rikt material av iakttagelser av det ryska folklivet. På titelbladet står det ”för
mig och mina vänner”, och Ehrström riktar sig ofta till sina vänner. Så har
han t.ex. ett helt kapitel där han ingående beskriver en rysk gudstjänst för
dem. Ehrström återger och tolkar de olika delarna av gudstjänsten på ett riktigt sätt. Kanske är detta den första utförliga och korrekta beskrivningen av
en ortodox gudstjänst på svenska?
Den positiva beskrivning som Ehrström här ägnar den ryska kyrkan
med dess helgonbilder och dess praktfulla gudstjänst kan säkert förklaras
med att han var student. Han var i Ryssland av egen fri vilja för att lära sig
språket och få insikt i kulturen. Däri liknar han Sparwenfelt i slutet av 1600talet. Dessutom tillhörde han den finlandssvenska borgarklassen som med
stor tillförsikt såg framtiden an för sitt land inom det ryska kejsardömets
gränser.
En författare som länge uppehåller sig vid ryssarnas helgonbilder, och
som inte har någonting gott att säga om dem, är Carl Elmén (1774–1812).
Han gav ut sin bok Underrättelser om Ryssland år 1809 (Elmén 1809), och
han grundade den på erfarenheter och intryck från flera års vistelse i Ryssland, varav de sista vid Kongl. Svenska ambassaden i Sankt Petersburg.
Boken är ett översiktsverk om landet och folket och gör anspråk på att förmedla hur saker och ting verkligen låg till (Nyman 2012). Man kan dock
tvivla på riktigheten i somliga av hans påståenden, t.ex. om ikoner:
Hvarje Ryss bär på halsen en helgonabild, den han undfått i dopet och
vidskepligt anser som ett förvaringsmedel [sic!] mot förtrollning och
sjukdom; dessutom har han vanligen i sin ficka ett kopparmynt som
föreställer St. Niklas eller det helgon som är hans skyddspatron. […]
Ingenting är mera besynnerligt än att se dem framdraga sin lilla gud ur
fickan, spotta på den och gnida den med handen; derefter ställa de den
framför sig och strax derpå nedfalla de under tusende korstecken, och
40 utrop af Gospodi pomiloj! (Herre förbarma dig!) (Elmén 1809, 63)
Han vet också berätta att ”ryska glädjeflickor äro äfven mycket andäktiga
mot helgonen: men nedfälla alltid täckelset och utsläcka ljusen omkring bilderna, innan de börja synda” (ibid., 66).
Elmén angriper även själva måleriet: ”De fleste af dessa bilder hafva
orimliga anletsdrag som gifva dem ett förfärligt utseende; de äro illa målade
efter grekernas gotik” (ibid., 104).
En reseskildring från andra halvan av 1800-talet, Vid Mälaren och
Nevan, är författad av journalisten Mauritz Rubenson (1836–1899) (Rubenson 1869). Han var ”flygande korrespondent” för Göteborgs handelsoch sjöfartstidning, och författade reportage och resebrev från olika länder i
både gamla och nya världen (Nordisk familjebok 1916). Följande intryck av
ryssarnas gudfruktighet meddelar han sina läsare:
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Det bigotta religiösa elementet, som spelar en så stor roll i det dagliga
lifvet hos ryska folket, förnekar sig ej heller i det yttre. Man spårar det
i allt hvad man ser ifrån Ischwoschnikerna (Petersburgs droskkuskar)
till den fina och eleganta verldens representanter. Alla visa de samma
vördnad för de å gatorna och i kapellen varande Kristusbilderna och
underlåta aldrig, då de passera ett dylikt ställe, att göra korstecken
(Rubenson 1869, 126).
Han frågar sig hur man i samma land där ”så mycket smak och skönhetssinne finnas”, kan nöja sig med
att låta bildningens ljus förqvävas och slockna och låta folket famla i
ett andligt mörker, som i grund förstör och undergräver dess medfödda skarpsinnighet och fattningsförmåga (ibid., 137).
Sammanfattningsvis medförde inte 1800-talet någon omsvängning i svenskarnas syn på ryssarnas religion. Men med århundradets större betoning på
det personliga och subjektiva var spelrummet större för individuella upplevelser som gick emot de fördomar som frodades i den egna kulturen.

Åren kring sekelskiftet 1900
Rysslandsskildringarna från 1890-talet och de första åren av 1900-talet infogas här under samma rubrik, eftersom det förefaller som om bilden av den
ryska kyrkan och av den ryska fromheten blir ännu mera klichéartad. Nu
råder en ny tid då kristendom och religion börjar ifrågasättas, även i Sverige.
Företrädare för olika socialistiska rörelser utmanar gamla tänkesätt. I ljuset
av allt detta uppfattas den ryska kyrkan med sina ålderdomliga traditioner
som en rent medeltida institution där ingenting har hänt sedan Ivan den förskräckliges tid.
I slutet av 1800-talet utkom det första stora uppslagsverket på svenska: Nordisk familjebok. Den första upplagan av Carl G. J. Laurins (1868–
1940) populära Konsthistoria publicerades år 1900.4 Båda verken fick ett
stort genomslag och betydde mycket för folkbildningen.
Redan i den första upplagan av Nordisk familjebok (1875–99) finns
ordet ’ikon’ förklarat: ”Ikon (grek. eikōn), bild. Ikoner kallas i den grekiska
kyrkan bilder af Jesus, af Guds moder och af helgonen i motsats till hedniska
gudabilder eller idoler.” ’Ikon’ i denna betydelse var ett relativt nytt begrepp
i svenskan (jfr not 4). Samma definition upprepas i andra upplagan (1904–

4

Boken kom ständigt ut i nya utvidgade upplagor och dessutom i skolupplagor. Den tolfte
upplagan kom så sent som 1957.
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26, den s.k. ”uggleupplagan”). Värderingar finner vi under ett annat uppslagsord, nämligen ”Rysslands kyrkliga förhållanden”:
Uttryckslöshet kännetecknar alla ryska helgonbilder; en individuell
konstnärlig prägel skulle förtaga garantien för helgonets närvaro däri.
[…] Öfverallt i kulten möter samma ängslighet om formen. Den saliggörande kraften anses här som öfverallt, där det dramatiskt-liturgiska
står främst, bero på ett noggrant iakttagande af bokstafven (1916 års
upplaga; första upplagan saknar motsvarande textstycke).
Laurin slår an ungefär samma ton i sin Konsthistoria. Han skriver om bysantinsk konst:
Liksom man inom litteratur och religion tuggade på grammatiska
formler och teologiska spetsfundigheter, så sökte man inom konsten
att fastslå de strängaste regler för hvarje detalj. Ofta uttrycktes en
högre grad af rang och helighet på det naiva sättet, att den förnämare
eller heligare personen gjordes enormt stor, under det att hans uppvaktning krympte ihop till dvärgar. Man sökte äfven göra figurerna mera
vördnadsvärda genom att gifva till och med barnen en gubbaktig prägel […] Ännu i dag följa arftagarne i Moskva bysantinska regler och
framställa änglar och madonnor i själlös efterapning (Laurin 1900,
94).
Uttryckslöshet, själlöshet, ängslig kopiering och naivitet ansågs alltså utmärka ikonkonsten.
En av våra allra främsta kännare av slavisk kultur är journalisten och
översättaren Alfred Jensen (1859–1921). Hans bredd var imponerande och
han täckte in hela det slaviska språkområdet. Han är upphovsman till flera
initierade reseskildringar, t. ex. Slavia: kulturbilder. Från Volga till Donau
från 1896. Här tecknar Jensen en mörk bild av Ryssland, men han uttrycker
beundran för de progressiva krafter som trots allt finns, liksom även för
konsten och litteraturen. För ikonkonsten har han dock ingenting till övers:
”Man kan både beklaga och beundra de rättrogna, hvilka om helgdagarna –
och dessa äro sannerligen ej få i det heliga Ryssland! – vallfärda till Kreml
för att uppvakta alla helgonbilder, som svart och hemskt titta fram i öppningarna af de guldglänsande plåtarna.” (Jensen 1896, 42). Här tillfogas alltså
även kuslighet som ett karaktäristiskt drag i ikonkonsten.
Priset ifråga om kuslighet tas emellertid av Verner von Heidenstam
(1859–1940), som i kapitlet ”Ryska kyrkor och kloster” i Klassicitet och
germanism från 1898 skildrar en resa till Ryssland. Här understryker han
oavbrutet det främmande och skrämmande i den ryska arkitekturen, i vörd-
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naden för reliker och i ikonkonsten. Kapitlet börjar med en beskrivning av
Grottklostret i Kiev:
När du en iskall vårafton träder in i Kiews gamla vallfartskloster Lavra, tror du dig dröja bland den moderna symbolismens bilder af det
förfärande och stirrande. Med dödsrikets askgrå färger stå skäggiga
helgon målade i rad på hvardera sidan af ingången (Heidenstam 1898,
161).
Heidenstam reser vidare till Moskva:
I grafkyrkan på Kreml råder skymning. Väggarnas bilder och förgyllningar äro mörknade, nästan svarta, och de i kupolerna målade jättehufvudena med sina stela drag och blanka ögonhvitor stirra
skrämmande ner på de fyrtiosju med röda kläden höljda stengrifterna
(ibid., 167).
Den mest avbildade av alla ryska kyrkor, Vasilij-katedralen på Röda torget,
injagar mera fasa i Heidenstam än någonting annat:
Just ur detta bloddränkta fält, där troninkräktare och tjufvar, skyldiga
och oskyldiga ljutit döden under marter af alla slag, höjer sig Vassily
Blajenny såsom en samvetskvalens och gräsligheternas symfoni, ett
ångestskri i färger, ett tempel åt mordlystnaden (ibid., 168).
Kapitlet slutar med orden:
Det drag av hemsk saga, som omsväfvar Rysslands kyrkor och kloster, kan heller icke ljusna i kröningens stund, när Ivan Velikis alla
klockor ljuda. Öfver den strålande församlingen kring tronerna stirra
ur kyrkans alla kupoler stora, skrämmande hufvud med stela ögon,
och i Dmitry-kapellet, hvars gallerdörrar öppnats och där en gång
Jowry Glinski5 mördades, lysa väggarne i gällaste klarblått och klarrödt och injaga spökaktig fasa (ibid., 171).
Efter detta är det med viss förvåning man erfar att Heidenstam efter hemkomsten skänkte en rysk ikon till Oscar Levertin (Dahlbäck 1954, 195).
Just kring sekelskiftet 1900 är ”spöklik” ett vanligt ord för att karaktärisera ryska ikoner. Journalisten och slavisten Anton Karlgren (1882–
1973), bror till sinologen Bernhard Karlgren, gjorde 1907 en reportageresa
5

Jurij Glinskij mördades 1547 i Uspenskij-katedralen av en uppretad folkhop, som ansåg
honom vara skyldig till att en stor brand utbrutit i Moskva. Han var morbror till Ivan den
förskräcklige (Wikipedia).
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till Ryssland. Redan samma år utkom boken Vinterdagar bland ryska bönder. Här skildras livet i byn Dubrovka: vardagsliv, jordbruk, politik, nöjen
och till och med ”tjuveri”. Naturligtvis ingår även ett besök i byns kyrka:
Inne i kyrkan är det mörkt och kallt ännu. Ett och annat vaxljus brinner framme vid ikonostasen, mellanväggen mellan den egentliga kyrkan och det allra heligaste. De brinna osäkert och fladdrande, liksom
rädda för sitt eget ljus; de heliga männen bakom dem titta spöklika
fram ur de metallhöljen, som föreställa dräkt (Karlgren 1907, 76).
Liksom Ehrström skildrar Karlgren också själva gudstjänsten, men ur ett
ytligt perspektiv – hur ”batiuschkas” långa svarta hår faller i lockar över ryggen, hur basrösten rullar, hur ljusen flämtar i den mystiska halvdagern, hur
församlingsborna suckar, korsar sig, faller på knä tills de kommer i den rätta
stämningen. Men, avrundar Karlgren, gudstjänsten ger inte muzjiken någon
riktig religiös uppbyggelse. Dock ger den honom något ”som han lika väl
kan behöfva: ett litet moment af skönhet att lysa upp det färglösa livet med”
(ibid., 81).
Även Selma Lagerlöf (1858–1940) besökte Ryssland. Programmet var
intensivt – under den korta resan var hon och hennes väninna Valborg
Ohlander i såväl Sankt Petersburg som i Moskva och Sergiev posad. Hon
skriver:
Det är alltid mycket vackert att se de ryska bönderna i deras hängivna
fromhet, djupt bugande sig framför ikonerna och kyssande dem. Men
på samma gång, var det inte en oförtydbar anda av medeltid och av
stillastående både i detta berömda kloster och i ett par andra, som vi
sågo? Ett av dem var rest till minne av några eremiter, som hade tillbringat sina liv i underjordiska hålor. De hade levat ända till sista
tiden. Hörde inte sådant självplågeri samman med medeltida barbari?
Hade jag inte rätt att frukta för vad detta folk skulle företa sig, då dess
bojor en gång lossnade? (Lagerlöf 1945, 57)
Hennes berättelse skriver in sig i den klichébild av Ryssland som skrämmande, medeltida och farligt som fanns kring sekelskiftet 1900. Vid den
tiden surrade rykten om ryska invasionsplaner och man oroade sig för att
ryska spioner strök omkring på den svenska landsbygden. (Nilsson 1990).
Om vi jämför med tidigare resenärer har svenskarna nu, kring
sekelskiftet 1900, börjat betrakta själva ikonerna. De tidigare resenärerna
beskriver dem inte alls utan kan i bästa fall nämna vem de föreställer –
Kristus, Jungfru Maria eller ”St. Niclas”. De känner inte till några andra helgon än denne (utom möjligen St. Elias). De kommenterar bara hur ryssarna

74 !

förhåller sig till sina helgonbilder. Men nu ser man ikonerna. Låt vara att
man inte tycker om vad man ser.

1900-talets första hälft
På 1920-talet började ett genuint intresse för ikonkonsten att uppstå i Sverige, ett intresse som blev starkare decennium för decennium. I det här kapitlet
ska vi undersöka vad det berodde på.
Den tredje upplagan av Nordisk familjebok (band 16, 1932) har under
rubriken ”Rysk konst” ett nytt avsnitt om ikoner, där artikelförfattaren (fil.
lic. E. Lundmark) kortfattat men initierat skriver om medeltidens kända
ikon- och fresco-målare och även om olika ikonskolor.
En av de första svenskar som fascinerades av ryska ikoner och som
beskrev sina intryck var Albert Engström (1869–1940). År 1923 tillbringade
han tre och en halv månad i Sovjetunionen och hans resebok Moskoviter utkom redan 1924.
Det var nyfikenhet och äventyrslusta som drev honom att resa dit,
trots varningar från gamla vänner. Han hade inga särskilda partipolitiska
intressen utan reste för att studera folklivet och för att få en inblick i ”den
ryska folksjälen”. Och han uppsökte verkligen de mest skilda miljöer. Han
fick företräde hos de främsta ledarna – Trotskij, Lunatjarskij, madame
Kollontaj, Kamenev, Litvinov, Tjitjerin – och han tilläts att teckna deras porträtt. Men han sökte också upp samhällets olycksbarn och gav skakande
skildringar av livet på den absoluta botten. Egentligen tog han inte ställning
till den nya regimen. Engström säger i sin bok att ”de ledande männen
gjorde på mig endast behagligt intryck” (Engström 1924, 48). Men han räds
de skinnklädda ligapojkar som sitter på krogarna och super och som tittar
lömskt på honom i hans fina rock och välputsade skor. ”Få dessa makten
engång, blir det massakrer på all kultur, all kunskap, alla snygga kläder och
blanka skor” (ibid., 198). Han lägger med oro märke till hur den så kallade
”intelligensen” förföljs om den inte har de rätta politiska åsikterna. Men han
hoppas ändå på framtiden för sovjetstaten. De som håller ”vetenskapens fana
högt […] skola en gång segra, dessa magra, sega, fattiga män med glödande
viljor och brinnande hjärtan, som i sina studerkammare mana gott för sitt
heliga väldiga fosterland!” (ibid., 198).
Engström besökte även kyrkor och kloster. Men det var på Moskvas
historiska museum som han blev närmare bekant med ikonkonsten. Detta var
något nytt. Tidigare resenärer hade ju mött ikonerna i kyrkorna eller i hemmen. År 1923 hängde dock många av de förnämsta objekten på museerna. I
själva verket var det först kring sekelskiftet 1900 som ryssarna själva hade
upptäckt vilka konstskatter som dolde sig i kyrkorna. Man började tvätta
bort århundradens pålagringar av sot från ljus och rökelse, och ikonerna
framträdde i all sin ursprungliga färgglans. Efter revolutionen 1917 konfisk-
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erade staten mängder av ikoner från kyrkorna och sålde dem eller placerade
dem på museer.
En västerlänning som är obekant med ikonkonsten behöver en introduktion av en kunnig person, och sådana fanns det på museerna. Engströms
ögon öppnades.
Jag kan lugnt försäkra, att jag aldrig sett så vacker färg i någon konst
som denna. Här kan man studera alla olika stadier i ikontillverkning
och olika färgskalor, från Novgorodskolans bjärta till de i färgen
dunklare, som målats längre häråt och mera söder ut. Jag tror, att detta
är det vackraste jag sett i mitt liv – i fråga om konst. Hit har dessutom
samlats flera berömda ikoner, såsom t. ex. en undergörande madonna,
enligt traditionen målad av S:t Lucas. Museet är ännu icke ordnat, ty
man har så mycket annat att göra i Ryssland just nu. Men nog kunde
kommunismen få maka åt sig litet till förmån för dessa härligheter,
som nu ligga i travar, i tusen och åter tusental. Varje bild har sin säregna skönhet och variationerna äro oräkneliga. En sådan harmoni mellan färger har varken förr eller senare blivit uppnådd. Skicka dit våra
unga och gamla målare och lär dem känna vördnad och gudomlig jämvikt! Detta är trons mystik, om något! Bland dessa ikoner firade jag
en högtid av verkligt sublim art (ibid., 108).
Albert Engström kommenterar egentligen bara ikonernas färger. Detsamma
gäller journalisten Birger Lundberg (1911–1996), som i sin bok Svensk i
Sovjet skriver:
Det är åtskilligt i Tretjakov-galleriet, som kräver specialstudier för att
man ska helt kunna förnimma doften från de epoker, som konstverken
skildrar. Detta är kanske framför allt fallet med ikonerna. I de salar
där de hänger går experterna och skiljer på 1000-tal, 1100-tal och så
vidare långt fram i tiden. För den som är obekant med denna märkliga
kyrkliga konst blir det hela endast till ett feeri av mörka, drömska färger där det är omöjligt att urskilja de olika epokerna. Man bara bländas av den rika skönhetsvärld som levde och blommade i den grekiskkatolska kyrkan (Lundberg 1948, 150).
Dessa båda sentida vittnen slår an en helt annan sträng än den föregående
generationen. Nu har också ikonerna frikopplats från den ”medeltida” ryska
kyrkan med sitt dunkel och sin rökelse.
Troligen var det bankiren och ikonsamlaren Olof Aschberg som först
introducerade ikonkonsten för Albert Engström. Aschberg finns avporträtterad i Moskoviter men i själva texten nämns han bara i förbigående. Aschberg
själv skriver dock i sina memoarer att han delat många upplevelser med
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Engström både ”i Amerika och i Sovjetryssland” (Aschberg 1955, 178). Under NEP-perioden i början på 1920-talet bodde Aschberg några år i Moskva.
På grund av sina sympatier för bolsjevikregeringen kallades han för ”den
röde bankiren”. I memoarerna beskriver han sin fascination för ikoner, och
tack vare goda kontakter kunde han förvärva en stor samling av hög klass
och dessutom lagligen föra ut den ur landet.
År 1933 donerade Aschberg omkring 250 ikoner till Nationalmuseum
i Stockholm. Tidigare hade museet bara haft fyra ikoner i sin ägo. 1952
skänkte han museet ytterligare ett trettiotal ikoner av utomordentligt hög
kvalitet (Abel och Moore 2002).

1900-talets andra hälft
Det var först under den andra halvan av 1900-talet som ett bredare intresse
för ikoner uppstod i Sverige. Det finns flera olika förklaringar till detta.6
Olof Aschberg hade ett nära samarbete med konsthistorikern Helge
Kjellin (1885–1984), som fick i uppdrag att upprätta en katalog över de ikoner som skulle skänkas till Nationalmuseum. Kjellin var den enda svenska
konsthistoriker i sin generation som intresserade sig för ikoner och hans intresse hade väckts tidigt, redan på 1910-talet. Under mellankrigstiden tjänstgjorde han under sammanlagt sex år som professor i Tartu och Riga, där han
bland annat föreläste om bysantinskt och ryskt ikonmåleri. 1956 publicerade
han sin rikt illustrerade bok Ryska ikoner i svensk och norsk ägo (Kjellin
1956), som för en svensk publik ger en grundläggande introduktion till ikonkonstens utveckling. Två år tidigare hade Bengt Dahlbäck i Konstrevy presenterat några ikoner ur samlingen på Nationalmuseum. Dahlbäck var
museichef och hade varit medorganisatör av några ikonutställningar.
Efter andra världskriget ökade svenskarnas semesterresande till Sydeuropa, och då även till länder som Grekland, Bulgarien och Jugoslavien.
Här kunde de stifta bekantskap med den ortodoxa kulturen. Flera svenska
konstnärer och författare återgav sina intryck av det ikonmåleri som de mött
under resor på Balkan. Det var poeter som Östen Sjöstrand, Hjalmar Gullberg och, den främste i sammanhanget, Gunnar Ekelöf. Hans ikonintresse
gick i själva verket tillbaka ända till 1920-talet. Den främsta manifestationen
är hans Diwan-trilogi, som har haft en stor betydelse för svenskarnas ikonoch Bysans-intresse. Även bildkonstnärer inspirerades – här kan t. ex.
nämnas Torsten Renqvist, Gösta Gierow och Lenke Rothman. I Örsjö kyrka
i Växjö stift har Sven-Bertil Svensson ovanför huvudaltaret utfört en triptyk
som är starkt influerad av ikonkonsten.
6

Jag vill uttrycka min tacksamhet mot Ulf Abel och Torsten Kälvemark som den 31 oktober
2013 höll föredrag i Ikonsällskapet om ”Ikonernas intåg i Sverige” från och med 1960-talet.
För detta avsnitt av artikeln har jag dragit stor nytta av deras synpunkter. Ulf Abel har även
gett mig tillgång till sin föredragstext.

!

77

Under decennierna efter andra världskriget kom också ikonerna själva
till Sverige genom invandrande grekiska och jugoslaviska familjer. Nu etablerades ortodoxa församlingar i många svenska städer. En rysk-ortodox
kyrka hade funnits i Stockholm ända sedan 1600-talet (den äldsta ryska församlingen utanför Rysslands gränser).7 Det blev vanligare att intresserade
svenskar besökte gudstjänsterna i dessa kyrkor. Många fängslades av den
ortodoxa kyrkomusiken, och grammofonskivor såldes med inspelningar från
t. ex. de rysk-ortodoxa katedralerna i Paris och London. 1961 firades för
första gången i den finska ortodoxa kyrkan i Stockholm en ortodox liturgi på
svenska, i Tito Collianders översättning.
Inom Svenska kyrkan fanns ett ökande intresse för katolskt och så
småningom även för ortodoxt kyrkobruk, kanske främst inom högkyrkliga
kretsar. 1968 hölls ett världskyrkomöte i Uppsala, där man tog initiativ till
att gjuta ett ljusträd. Sådana finns idag i många svenska kyrkor. Att kyrkobesökarna själva kunde tända ljus hade man tidigare sett som en katolsk sed.
Nu öppnades dörren även för ikonernas inträde i våra kyrkor.8
På 1960-talet hölls de första föreläsningarna och kurserna om ikoner
och ikontradition. På hösten 1965 startade Ulf Abel, sedermera intendent på
Nationalmuseum, en kurs om fem föreläsningar som behandlade ikonmåleriets innebörd och bildspråk, teknik och historia. Föreläsningarna blev mycket
uppskattade och serien upprepades ett par gånger. 1971 anordnades i
Skeppsholmskyrkan för första gången en kurs i praktiskt ikonmåleri. Den
leddes av den holländske ikonmålaren fader Robert de Caluwé, verksam i
Finland. Två månader därefter hölls en tvådagarskonferens i Sigtuna om ikoner, där bl a författarinnan Birgitta Trotzig medverkade.
Under de senaste 30 åren har intresset för ikoner ökat betydligt i Sverige. Sedan 2003 finns ett Ikonsällskap med ett hundratal medlemmar.
Sällskapets syfte är att studera ikonerna ur såväl konsthistoriskt som teologiskt perspektiv. Vi har även flera skickliga ikonmålare i landet. En del av
dessa leder ikonmålarkurser, vilket ytterligare bidrar till att göra ikonkonsten
känd i vårt land. En rad svenska forskare har specialiserat sig på ikoner och
håller föredrag och skriver böcker på detta tema.9
Ikonerna har således gjort sitt intåg i Sverige. I nästan varje svensk
kyrka möter oss idag en ikon. Men motivkretsen är snäv: det i första hand
Kristus- eller Gudsmodersikoner. Och har de samma funktion som i en orto7

Den ligger idag på Birger Jarlsgatan 98.
För en religionssociologisk studie av ikoner i svenska kyrkan, se Karin Ekbloms examensarbete (Ekblom 2013).
9
Här kan nämnas Ulf Abel, Per-Arne Bodin, Margareta Attius-Sohlman och Christina
Schöldstein, som i sina verk belyser ikonernas tradition, teologi och konsthistoria. Helena
Bodin forskar om svenska författare och den ortodoxa – särskilt den bysantinska – traditionen. Biskop emeritus Martin Lönnebo och religionspsykologen Owe Wikström har skrivit
personliga betraktelser över ikonernas roll i människors liv (listan över författare kan göras
mycket längre).
8
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dox kyrka? Ingen kysser dem eller tänder ljus för dem. De beröks inte med
väldoftande rökelse. En svensk präst har sagt att ikonerna i de svenska kyrkorna oftast bara är en prydnad eller ett pedagogiskt hjälpmedel, vilket är en
traditionell luthersk inställning.
Bengt Dahlbäck ställer i sin artikel i Konstrevy frågan om de ryska
ikonerna kanske förlorar sin ”själ” när de kommer till Sverige. Är det så?
Det får vi nog överlåta till den enskilde betraktaren att avgöra.
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