
Abstract 

The object which this paper will investigate is the icon theology of the former Swedish 

bishop in Linköping diocese Martin Lönnebo (bishop between the years 1980-1995). I will 

do this by first analyzing his icon theology as described in his books considering icons (see 

c. 1.5 Material och avgränsningar). After this analysis i will compare Lönnebo’s icon 

theology with two other priests in Church of Sweden namely, Göran Larsson, former 

director of the Swedish Theological institute in Jerusalem, and Mats Hermansson current 

dean of Visby cathedral. After this comparison I will compare Lönnebo’s icon theology 

with the icon theology of the Orthodox church. I will give an account for the icon theology 

in the Orthodox church by showing how it is described by Church father St. John of 

Damascus (ca 676-749) and by the Orthodox theologian Leonid Ouspensky’s work 

”Theology of the Icon” from the year 1990.  

Issues posed in this paper is the following: 

1) What icon theology does Bishop Emeritus Martin Lönnebo have? 

2) What similarities and differences are there between Lönnebo’s icon theology and 

Göran Larsson’s and Mats Hermansson’s icon theology? 

3) What similarities and differences are there between Lönnebo’s icon theology and the 

icon theology of the Orthodox Church? 

The reason why I have chosen to do these comparisons is that I wish to see how different 

or alike theology considering icons is in the Church of Sweden and how much Lönnebo’s 

theology considering icons agrees with the church tradition which has used icons since the 

times of early Christianity. Does a Lutheran bishop have to change some Orthodox 

theological positions considering the icons or can he accept it as it is? This paper can also 

be seen as a first step in exploring what the Church of Sweden wants to achieve with its 

use of icons. 

I will accomplish this paper by first presenting Lönnebo’s icon theology, later move on to 

Larsson’s and Hermansson’s icon theology and then present the icon theology of the 

Orthodox church. After these presentations I will do my careful comparisons and then 

present my conclusions. My paper will then be concluded with a summary.  
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Kapitel 1. Inledande del 

1.1 Inledning 

I Svenska kyrkan har det blivit allt vanligare med ikoner. De pryder väggarna i kyrkor och 

församlingshem runt om i hela landet, men vad är deras syfte? Hur hamnade ikonerna, som 

framför allt har haft en framträdande roll inom de orientaliska och ortodoxa 

kyrkotraditionernas teologi och liturgi, i ett protestantiskt samfund i Sverige? Har ens 

Svenska kyrkan en ikonteologi som är fastställd av dess biskopar? Svaret på den 

sistnämnda frågan är nej. Detta gör det väldigt svårt att besvara frågan om vad ikonerna har 

för syfte i Svenska kyrkan.  

Dessa övergripande frågor kom att intressera mig då ikonerna har varit en självklarhet 

under mitt korta kyrkliga liv. Så har det dock inte alltid varit. Snarare har altartavlor och 

andaktsbilder varit normen i Svenska kyrkan. Hur kommer det sig att ikonerna har blivit så 

vanliga? En anledning till detta är en före detta biskop i Linköpings stift som har kommit 

att få ett starkt inflytande över Svenska kyrkans syn på mystik och andlighet: biskop 

emeritus Martin Lönnebo. Uppsatsens rubricering indikerar vilken inställning Lönnebo har 

till ikonerna (de heliga bilderna). Det är hämtat från hans inledningsord i hans senaste bok 

om ikoner: En liten vägledning till ikonen från 2009.  

Eftersom Lönnebo har haft ett stort inflytande över Svenska kyrkan och dess bruk av 

ikoner valde jag att fokusera endast på hans ikonteologi för att senare jämföra den med 

andras. Lönnebo har skrivit mycket om ikonerna och det är således hans verk som kommer 

att analyseras i denna kandidatuppsats. Ikonerna är dock präglade av den ortodoxa 

kyrkotraditionen, hur syns detta hos Lönnebo? Vad skiljer Lönnebo och den ortodoxa 

kyrkans ikonteologi åt och vad har de gemensamt? Går det att finna likheter och skillnader 

mellan Lönnebos ikonteologi och andra svenskkyrkliga teologers ikonteologi? Dessa 

frågor kan ses som ett första steg i att undersöka om det finns en enhetlig svenskkyrklig 

ikonteologi.  

Varför är då denna kandidatuppsats intressant för andra? Delvis av den anledningen som 

nämndes ovan; Lönnebo har haft ett stort inflytande över Svenska kyrkans andliga och 

mystiska rörelse (ikonerna är en del av detta) och därmed är han en av anledningarna till att 

ikonerna blivit en del av Svenska kyrkan. Men trots Lönnebos inflytande över Svenska 
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kyrkan och dess bruk av ikoner, delar alla svenskkyrkliga teologer hans ikonteologi? 

Denna studie ämnar därmed också att granska två andra svenskkyrkliga teologers 

ikonteologi. De svenskkyrkliga teologerna som kommer att tas upp i denna 

kandidatuppsats är STI:s förre direktor Göran Larsson samt den före detta domprosten i 

Visby stift Mats Hermansson. 

En annan anledning till att denna uppsats kan vara intressant är för att den undersöker hur 

väl Lönnebos ikonteologi stämmer överens med den ortodoxa kyrkans. Denna jämförelse 

har jag valt att göra på grund då jag önskar se hur nära eller långtifrån Lönnebo är den 

ortodoxa kyrkans ikonteologi. Behöver en luthersk teolog justera den ortodoxa kyrkans 

ikonteologi eller kan han inkorporera den till sin egen kyrkliga hemvist utan justering? I 

tider av samarbete och ekumenik mellan samfund är detta särskilt intressanta frågor att 

ställa. 

Bakgrunden till denna kandidatuppsats är att ikonerna blir allt vanligare och vanligare i 

Svenska kyrkans kyrkor och församlingshem, som nämndes ovan. Detta fick mig att undra 

kring hur detta påverkar Svenska kyrkans teologi och liturgi, såväl på ett teoretiskt plan 

som på ett praktiskt. Min tanke var därmed att skriva om Svenska kyrkans ikonteologi och 

jämföra den med vad Martin Luther skriver om ikonerna. Här uppstod direkt två problem: 

Svenska kyrkan har ingen enhetlig ikonteologi (det har inte skrivits ett enda biskopsbrev 

om ikonerna) samt så är det mycket troligt att Martin Luther inte har stött på en enda 

östkyrklig ikon. Därmed så skulle det nästintill vara omöjligt att besvara sådana 

frågeställningar. Därför kommer uppsatsen endast att rikta sitt fokus på Martin Lönnebos 

ikonteologi. Detta kan ses som ett första steg i att undersöka hur en svenskkyrklig 

ikonteologi skulle kunna utformas.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kandidatuppsats är att förstå vad ikonerna kan tänkas uppfylla i Svenska 

kyrkan genom att analysera och jämföra Lönnebos ikonteologi. Som beskrevs ovan i 

inledningen så har ikoner kommit att bli allt vanligare i Svenska kyrkan och för många är 

de nu en naturlig del av kyrkorummen och församlingshemmen. Är det dock så att det är 

helt problemfritt för ett protestantiskt samfund att bruka ikoner? Speciellt när samfundet 

inte har en allmän rådande ikonteologi, utan där snarare tycks att varje församling och 
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teolog själv får bilda sin egen uppfattning. Det är sådana problem som denna studie ämnar 

undersöka.  

Detta kommer då att göras genom att analysera och jämföra Lönnebos ikonteologi med två 

andra svenskkyrkliga teologers samt med den ortodoxa kyrkans ikonteologi. Syftet med 

detta är att undersöka vad Lönnebo lyfter fram i sin ikonteologi och sedan jämföra denna 

med två svenskkyrkliga teologers ikonteologi samt med den ortodoxa kyrkans ikonteologi.

Frågeställningarna för denna uppsats lyder som följande: 

1) Vad har biskop emeritus Martin Lönnebo för ikonteologi? 

2) Vilka likheter och skillnader finns det mellan Lönnebos ikonteologi och Göran 

Larssons samt Mats Hermanssons ikonteologi? 

3) Vilka likheter och skillnader finns det mellan Lönnebos ikonteologi och den ortodoxa 

kyrkans ikonteologi? 

1.3 Metod 

Metoderna som jag använder mig av är en teologisk analys av mina primär källor och 

sedan jämför jag dessa. Den teologiska analysen har genomförts på så vis att jag har 

noggrant läst igenom mina primära källor och därefter lyfter fram det som författarna 

fokuserar på angående ikoner. Efter denna teologiska analys kommer jag att jämföra de två 

andra svenskkyrkliga teologernas och den ortodoxa kyrkans ikonteologi med Lönnebos 

ikonteologi. 

Lönnebos böcker som behandlar ikoner verkar ha fyra återkommande teman och 

funktioner. Dessa fyra teman/funktioner är: Ikonernas mystik, Ikonernas helande, 

Ikonernas relation till urkyrkan och ekumeniska gärning samt Ikonerna som redskap i bön, 

förkunnelse och tro. Detta har jag kommit fram till eftersom när jag har läst och analyserat 

hans böcker uppstod ett behov över att se på vad som Lönnebo återkommer till i sina 

ikonböcker. Det som han återkommer till är just vad som beskrivs i dessa fyra temans 

delkapitel. Därmed så menar jag är dessa fyra teman Lönnebos kärna i hans budskap om 

ikonerna och vad de kan fylla för funktion för individen.  
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Två viktiga analytiska begrepp för min teologiska analys är gudomliggörelse och helgelse. 

De hänger tillsammans med den teologiska analysen eftersom detta ter sig vara Lönnebos 

tydliga syfte med ikonerna. Han vill att de ska hela och stärka den identitetsförvirrade 

individen. Denna viktiga aspekt hos ikonerna gör därmed att han innehar en stor likhet med 

den ortodoxa kyrkans ikonteologi. Därmed är dessa två analytiska begrepp viktiga att 

redogöra för. Detta görs i styckena nedan. 

Gud blev människa för att människan ska bli Gud. Detta är ett vanligt uttryck hos de olika 

kyrkofäderna och som är en god sammanfattning av vad gudomliggörelse innebär i den 

ortodoxa kyrkotraditionen. Gudomliggörelse är ett begrepp som brukas inom den ortodoxa 

kyrkotraditionen och anknyter till frälsningen och återlösningen. En gudomliggjord 

människa är en som lever helt och hållet enligt Guds vilja och vars egen vilja är helt 

överensstämmande med Guds. Människan förblir olik Gud, men hon lever inte avskild från 

Gud. Likaså är gudomliggörelsen något som sker inåt, fram till de dödas uppståndelse. Att 

bli gudomliggjord är varje kristens människas mål enligt den ortodoxa kyrkotraditionen.  1

Gudomliggörelse är något som inte är reserverat för några utvalda utan det är något som 

kan ske alla kristna. Enligt den ortodoxa kyrkotraditionen så kan människan bli 

gudomliggjord genom att gå och leva i kyrkan där man tar emot sakramenten, läser 

evangelierna och lyder dess befallningar och mottager den heliga Anden. Likaså lever inte 

den gudomliggjorda människan utanför synden utan hon måste alltid leva ett liv i ånger 

och i omvändelse. Den gudomliggjorda människan lever i konstant kärlek till Gud och till 

medmänniskan. Detta leder i sin tur till goda och kärleksfulla handlingar.  2

Helgelsen är en central del inom luthersk teologi och ”helgelse” innebär att en människa 

växer i kärlek till Gud och till sina medmänniskor och därmed agerar enligt Guds vilja. 

Helgelsen inom luthersk teologi förutsätter att en människa blir rättfärdiggjord först. 

Rättfärdiggörelsen får en kristen genom tron på Gud. Helgelsen förutsätter 

rättfärdiggörelsen eftersom när en kristen blir rättfärdiggjord skapas en relation mellan 

människan och Gud. Denna relation ändrar den troendes liv genom den heliga Andens 

närvaro i ens liv. Det sker en förändring i ens liv på så vis att kärlek riktas både mot Gud 

 Ware 2000, 234-236.1

 Ware 2000, 238-240.2
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och mot ens medmänniskor. Det är denna förändring som är helgelse inom luthersk 

teologi.   3

Denna förändring kännetecknas av den heliga Andens belysning så att vi kan vända oss 

ifrån mörkret till ljuset, vilket i sin tur leder till en pånyttfödelse; denna pånyttfödelse leder 

till ett liv i lydnad gentemot Guds bud och till kärleksfulla handlingar gentemot ens 

medmänniskor och till slut till människans perfektion (helighet). Denna perfektion 

kännetecknas av kärleken till Gud och till medmänniskan vilket styr hela jaget. Denna 

kärlek kommer från den heliga Andens hemvist i ens inre vilket gör det möjligt att leva ett 

liv som inte är möjligt med endast mänskliga egenskaper.  4

Denna aspekt av helgelse, att en kristen kan nå perfektion, är något som inte hålls fram i 

traditionell nordisk luthersk helgelseteologi. Inom traditionell nordisk luthersk 

helgelseteologi så uppnår en kristen inte ett perfekt stadie utan förblir en syndare samtidigt 

som man är rättfärdig.  Dock så finns det stöd hos Luther att göra den tolkning som Peters 5

gör. Om vi nu tolkar Luther och luthersk helgelseteologi såsom Peters gör så får luthersk 

helgelse och ortodox gudomliggörelse nästintill samma innebörd. Detta ger även grunden 

för den teologiska analysen som görs i denna uppsats. Detta eftersom att min analys och 

jämförelse ger resultatet att Lönnebo innehar samma tolkning av luthersk helgelseteologi 

som Peters. 

1.4 Material och avgränsningar  

Primärkällor för denna studie är Lönnebos litteratur gällande ikoner. De böcker som att 

analyseras kommer få en kort presentation nedan. 

Den första boken är Segertecknet - Meditationer inför Söråkersikonen från 1986 och är 

skriven av Martin Lönnebo och Bertil Werkström. Boken handlar om en specifik ikon som 

fanns belägen i Härnösand stifts före detta stiftsgård i Söråker. Författarna beskriver boken 

både som en konstbok och som en andaktsbok. Författarna kollar närmre på ikonens olika 

 Peters 2015, 437.3

 Peters 2015, 496-497.4

 Pinomaa 1952, 1251-1254.5
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motiv och de har med ett bibelord, en betraktelse, en bön och ett beslut för alla ikonens 

motiv.  Den andra boken som Lönnebo har skrivit om ikoner är Ikonens spiritualitet från 6

1997. Denna bok riktar sig framförallt till ikonmålaren. Lönnebo inleder med en kort 

historisk översikt över ikonerna och sedan fokuserar han på den spiritualitet som ska omge 

ikonmålaren.  7

Den tredje boken av Lönnebo som behandlar ikonerna är Människan som ikon från 2006. I 

denna bok så presenterar Lönnebo sin egna ikoner som han har fått genom årens gång. Han 

återgår personliga berättelser och kopplar dessa till sina ikoner där hemma. Hans fokus 

ligger också på hur ikoner kan hela individer. Boken ger inga historiska perspektiv på 

ikonerna eller teologiska analyser av ikoner, utan boken är mer en andaktsbok där Lönnebo 

vill förmedla ikonernas helande funktion för individen.  8

Den fjärde och senaste boken som Lönnebo har skrivit om ikonerna är En liten vägledning 

till ikonen från 2009. I denna boken skriver Lönnebo om ikonernas historik, deras 

teologiska aspekter samt hans personliga berättelser över hur han har kommit i kontakt 

med ikoner och vad det har betytt för honom. Likaså skriver han om hur ikonerna kan 

hjälpa en individ.  9

Primärkällor för att redovisa de två andra svenskkyrkliga teologernas ikonteologi är de 

böcker som de har skrivit gällande ikoner. Boken som Larsson har skrivit heter Fönster 

mot Gud. Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem skriven 

2011. Hermanssons bok heter Presenningsikoner - slitet och förgyllt som är skriven 2018. 

Anledningen till varför dessa två böcker används i denna kandidatuppsats är på grund av 

att det inte direkt finns ett överflöd av svenskkyrkliga teologer som har skrivit om 

ikonteologi och ikonbruk. Dessa två författare har också en tydlig koppling till Svenska 

kyrkan då de båda är prästvigda för samfundet och de är dessutom två profilerade 

företrädare för Svenska kyrkan. Likaså passar dessa två böcker in i denna studie väl då i 

 Lönnebo & Werkström 1986. 6

 Lönnebo 1997.7

 Lönnebo 2006.8

 Lönnebo 2009.9
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Larssons ikonteologi finner man många likheter med Lönnebo medan i Hermanssons 

ikonteologi finner man mer skillnader. Detta kan visa på bredden som finns i Svenska 

kyrkan i hur man ser på ikonerna.  

Primärkällan för att redovisa den ortodoxa kyrkans ikonteologi är Leonid Ouspenskys 

Ikonens teologi från år 2000. Han är en känd ikonmålare och hans bok Ikonens teologi är 

ett känt verk som är översatt till många språk. Valet av denna bok gjordes på grund av att 

Ouspensky själv är ortodox och ikonmålare och därmed väl etablerad i den ortodoxa 

ikonteologin och i den ortodoxa ikontraditionen. Likaså hänvisar många svenska författare, 

så som Margareta Attius Sohlman (se presentation av hennes bok nedan) och Göran 

Larsson, till denna bok vilket visar på denna bokens tyngd.  I och med att den ortodoxa 

kyrkan bygger en stor del av sin teologi på den tidiga kyrkan och dess kyrkofäder så 

kommer St. Johannes av Damaskus (ca 676-749) föredrag gällande ikonerna även att 

användas som en primärkälla för att redovisa den ortodoxa ikonteologin. St. Johannes 

skrev sina försvarstal av ikoner under en tid då ikonoklasmen var rådande i det 

Bysantinska riket. Hans försvarstal har kommit att utgöra en viktig grund i den ortodoxa 

kyrkans ikonteologi. Därmed är hans argument för ikonerna viktiga än i dag i den ortodoxa 

kyrkotraditionen. 

Sekundärlitteraturen som kommer att användas i denna uppsats är Per Pettersons bok 

Ikoner en introduktion från 1984. Denna bok ger en god introduktion till ikonernas 

uppkomsthistoria. Likaså redovisar den olika ikonmotiv och hur dessa har ändrats. Dock så 

ger denna bok endast en introduktion och därmed kommer även Margareta Attius 

Sohlmans bok Ikonernas värld: idéhistoria och dogmatik från 2008 att användas. Attius 

Sohlman skriver om ikonernas historiska bakgrund och utveckling samt om den ortodoxa 

kyrkans ikonbruk. Annan sekundärlitteratur som kommer att användas i denna uppsats är 

Kallistos Wares bok Den ortodoxa kyrkan från 2000, Ted Peters bok God - The world´s 

future. Systematic theology for a new era från 2015. En kort presentation av Martin 

Lönnebo kommer att redovisas innan redovisningen av hans ikonteologi och då kommer 

Thomas Lerners biografi över honom att användas. Boken heter Martin Lönnebo biskopen 

från Storkågeträsk från 2014. 
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I den avslutande delen av denna kandidatuppsats där jämförelserna och analyserna kommer 

att redovisas så kommer jag i Lönneboavsnittet att använda mig av en artikel vid namn 

”Kroppen och sinnena i nutida fromhetsliv. Frälsarkransen som exempel.” som finns i 

Reformation och gudstjänst (red. Stephan Borgehammar) från 2017. Artikeln är skriven av 

Stina Fallberg Sundmark som är verksam som docent i kyrkohistoria vid Uppsala 

universitet. I hennes artikel analyserar hon frälsarkransen, vars upphovsman är Martin 

Lönnebo, som ett fromhetsfenomen i vår tid. Fallberg Sundmark använder sig av två 

perspektiv i denna artikel; det ena är ett innehållsligt perspektiv på frälsarkransen och det 

andra är bruket av frälsarkransen som ger uttryck för kroppens och sinnenas återkomst i 

vår tids fromhetsliv.  Det är det andra perspektivet som kommer att vara till stor hjälp i 10

analysen av Lönnebos ikonteologi. Alla bibelcitat som används i denna kandidatuppsats är 

hämtade ur Bibel2000. Ikonernas uppkomsthistoria kommer tas upp kort i den historiska 

bakgrunden samt i början av St. Johannes av Damaskus-kapitlet. 

1.5 Historisk bakgrund: Ikon 

Ordet ikon har sitt ursprung i grekiskan och betyder bild/porträtt. Ikonerna förknippas 

framför allt med de ortodoxa och orientaliska kyrkotraditionerna, men de brukas även av 

den romersk-katolska kyrkan och nu även i vissa protestantiska samfund. Ikonerna har sin 

grund i inkarnationsläran. När Gud låter sig bli människa så att människor kan se, höra och 

känna Gud (Jesus Kristus) så möjliggör detta att avbilda honom och hans följeslagare. När 

gemene man och kvinna föreställer sig en ikon så är nog oftast en ikon målad på en 

träskiva, men ikoner kan även finnas på textilier, metallplattor, mosaiker och väggar i 

kyrkorum. Ikonerna är, i den ortodoxa kyrkotraditionen heliga bilder. Något som är viktigt 

att poängtera är att ikonerna inte är konst utan kult. Ikonerna är en del av den heliga 

liturgin och av den heliga traditionen, de ses som Guds sanna ord i gestaltning. Det är 

därför som ikonerna pryder stora delar av ortodoxa kyrkor, till exempel ikonostasen som är 

väggen som skiljer altaret och resten av kyrkorummet och som är helt prydd med ikoner.  11

Ikonerna gestaltar/pekar på den andliga verkligheten som är bortom den materiella världen 

som människan befinner sig i. De är både bön och redskap för att nå en direkt kontakt med 

 Fallberg Sundmark 2017, 170. 10

 Attius Sohlman 2008, 14-15; Pettersson 1984, 7, 24, 68-69; Ouspensky 2000, 9-10.11
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Gud. Ikonerna är oftast gestaltningar av Jesus Kristus, Jungfru Maria, bibliska berättelser 

samt helgonen. Ikonerna är gestaltningar av människor som har blivit fulländade. Eftersom 

ikonerna är en del av den heliga liturgin och traditionen så måste ikonmålaren hålla sig till 

kyrkans tradition och lära. Ikonmålarens egna estetiska uppfattningar får inte prägla eller 

utforma bilden. Läran angående ikonerna fastslogs slutligen under det sjunde ekumeniska 

konciliet år 787 i Nicaea.  12

1.6 Forskningsöversikt  

Det har inte genomförts någon forskning över ikonbruk i Svenska kyrkan. Den forskning 

som har gjorts på Martin Lönnebo har framför allt behandlat frälsarkransen och hur denna 

används i församlingar. Likaså är den forskning som görs på ikoner i Sverige framför allt 

riktade på ortodoxa församlingar i Sverige och inte på svenskkyrkliga församlingar.  

Detta har till exempel gjorts i Selemawit Tecles examensarbete Det heliga ansiktet mot 

församlingen. En studie om värdet av ikoner för ortodox-kristna utövare i Småland vid 

Linnéuniversitetet från 2018. Frågeställningarna som Selemawit ställer i sin 

kandidatuppsats är: ”Vilken betydelse har ikoner för de ortodoxa utövare som besöker 

kyrkan och hur förhåller de sig till dem? Hur används ikoner under gudstjänster? Vilka 

likheter och skillnader finns mellan de ortodoxa utövare gällande synen på ikoner?”  13

Syftet med Selemawits studie är att få en större kännedom över ikoner som fenomen och 

hur dessa används i ortodox gudstjänst samt vilken syn församlingsmedlemmarna och 

prästerna har på ikonerna. För att genomföra sin studie har Selemawit besökt tre olika 

ortodoxa församlingar som är belägna i Småland. Det är en syrisk-ortodox församling, en 

grekisk-ortodox församling samt en eritreansk-ortodox församling som Tecle har besökt.  14

Slutsatserna som Tecle kommer fram till i sin studie är det finns skillnader i hur 

gudstjänstdeltagarna respekterar och vördar ikonerna, vissa menar att ikonerna är bilder av 

det som har varit medan andra vördar de som heliga bilder. Den gemensamma nämnaren 

för alla är, enligt Tecle, att de intervjuade tycker att ikonerna är viktiga.  15

 Attius Sohlman 2008, 18; Pettersson 1984, 7, 24, 72; Ouspensky 2000, 14.12

 Tecle 2018, 2.13

 Tecle 2018, 2, 12.14

 Tecle 2018, 39.15
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Denna studie behandlar inte endast ikoner utan även Svenska kyrkan och därmed finns det 

en anledning att ta upp den forskning som skett på den liturgiska förnyelsen i Svenska 

kyrkan. En teolog som har gjort detta är Lena Petersson och hon skriver om detta i sin bok 

Kärlekens måltid. Om mässans och musikens teologi från 2013.  Boken bygger på de 16

resultat som hon kom fram till i sin avhandling Kärlekens måltid: en studie av 

mässliturgier i Svenska kyrkan perioden 1986-2004 som las fram vid Lunds universitet 

2005.  Petersson fokuserar på är hur nattvardsliturgin har förändrats under 1900-talet och 17

varför. Hennes fokus riktas även hur detta syns i mässans musik. De resultat som är 

intressant för denna studie är hur den ekumeniska rörelsen under 1900-talet kom att 

influera den liturgiska förnyelsen i Svenska kyrkan samt den inomkyrklig rörelsen i 

Svenska kyrkan. 

Inför 1986-års handboksförslag till Svenska kyrkan kom tre internationella och 

ekumeniska processer att få en stor inverkan, enligt Petersson, nämligen: andra 

Vatikankonciliet (1962-1965), Kyrkornas världsråds möte i Uppsala 1968 samt BEM-

processens slutdokument från 1982 (BEM står för Baptism, Eucharist and Ministry och är 

ett dokument som antogs av Kyrkornas världsråds session i Lima 1982) .  18

Petersson tar även upp inomkyrkliga rörelser i Svenska kyrkan som kommit att påverka 

den liturgiska förnyelsen. Förgrundsgestalten för detta är, enligt Petersson, den före detta 

kyrkoherden i Osby Gunnar Rosendahl (1897-1988) som inledde en nattvardsväckelse där 

liturgi stod i fokuse.  Denna påverkan, som både kom inifrån och utifrån Svenska kyrkan, 19

kom att utryckas genom den liturgiska mångfald som nu blev tydlig i Svenska kyrkan. 

Detta blev tydlig med den 1986-års handbok för Svenska kyrkan när det blev möjligt för 

församlingar att genomföra temamässor där församlingar mer enskilt kunde utforma 

mässans liturgi.  Det som blir tydligt i Peterssons forskning är att Svenska kyrkans 20

liturgiska förnyelse både har fått påverkan inombords men även från ekumeniska och 

 Petersson 2013.16

 Petersson 2013, 7. 17

  https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-church-and-18

its-mission/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paper-no-111-the-lima-text 1982.

 Petersson 2013, 48.19

 Petersson 2013, 142.20
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liturgiska rörelser utanför Svenska kyrkan. Detta är intressant för min studie då Lönnebo 

och Larsson fokuserar på ikonerna som ekumeniska. 

Den artikel som berör mitt ämne är Stina Fallberg Sundmarks artikel angående sinnena och 

kroppen i nutida fromhetsliv. I hennes artikel fokuserar hon på Lönnebos fokus kring 

sinnena och kroppen som redskap i bön och i ens andaktsliv.  Det är detta fokus som är 21

särskilt intressant för denna kandidatuppsats eftersom ikonerna är, som vi kommer att se i 

redovisningen och analysen av Lönnebos ikonteologi, en del av detta mer kroppsliga böne- 

och andaktsliv. Fallberg Sundmarks fokus är på frälsarkransen, hon skriver om hur 

frälsarkransen används i församlingar och dess uppkomsthistoria. Hon skriver även om 

Lönnebos bakgrund och vad som har kommit att påverka honom och hans teologi.  Dessa 22

aspekter är även behjälpliga vid analysen om Lönnebos ikonteologi.  

1.7 Disposition 

Denna studie är indelad i tre kapitel: 1. Inledande del, 2. Huvuddel samt 3. Avslutande del. 

Dessa tre kapitel är i sin tur indelade i olika delkapitel. Delkapitel är även i vissa fall 

indelade i olika avsnitt. Denna uppdelning är vald för att göra denna studie så tydlig som 

möjligt. 

Denna inledande del i min kandidatuppsats presenterar vad denna studie vill uppnå och hur 

den önskar uppnå detta. I huvuddelen så kommer mina primärkällor att redovisas. Här är 

det viktigt att poängtera att endast en primäranalys kommer att genomföras, den mer 

detaljerade och noggranna analysen kommer att redovisas i den avslutande delen. Där 

kommer alla primärkällor analyseras och detta kapitel kommer att avlutas med en 

sammanfattning. 

 Fallberg Sundmark 2017, 173-17421

 Fallberg Sundmark 2017, 171-173. 22

!13



Kapitel 2. Huvuddel 

2.1 Biskop emeritus Martin Lönnebo och ikonerna 

Biskop emeritus Martin Lönnebo (f. 1930) var biskop i Linköpings stift mellan 1980-1995. 

Inledningsvis i sin prästgärning arbetade han som studentpräst i Uppsala och senare som 

församlingspräst i Heliga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Efter detta blev han kaplan i 

Uppsala domkyrkoförsamling men år 1977 blev Lönnebo domprost i Härnösands stift. 

Lönnebo kom på förstaplats i både Linköping stifts biskopsval samt Lund stifts biskopsval 

1980, där han då valde det förstnämnda stiftet. År 1964 disputerade Lönnebo vid Uppsala 

universitet med sin doktorsavhandling Albert Schweitzers etisk-religösa ideal.  23

Lönnebo är i dag mest känd för att han skapade det populära bönbandet Frälsarkransen. 

Lönnebo blev strandsatt på en grekisk ö en sensommar efter sin pension som biskop. Det 

var på denna grekiska ö som idén angående ett ekumeniskt radband skulle utformas för den 

moderna människan och som skulle vara behjälplig i bön och meditation. Lönnebo riktade 

sig speciellt till nutidsmänniskan i sitt utformande av Frälsarkransen, där en modern 

människa både kan tro på Gud och bibehålla sitt vetenskapliga kritiska tänkande. Likaså 

menar Lönnebo att den nutida människan har ett behov av att känna och göra något 

konkret i relation till det andliga. Särskilt i de protestantiska kyrkorna där Lönnebo menar 

att man nästan glömt bort att människan är kroppslig och därmed också glömt att vi har ett 

behov av att beröra något vid bön och meditation. Frälsarkransens poäng är att den ska leda 

till bön som inte bara är verbal, utan även att en ska be med ögonen och känseln. Detta kan 

frälsarkransen uppnå på grund av att den är konkret, den både syns och känns. 

Frälsarkransen kom att bli mycket populär i de nordiska kyrkorna och har även spridits ut 

till kontinenten såsom Nederländerna, Tyskland och Ungern.  24

Det är dock inte Frälsarkransen som denna kandidatuppsats kommer att fokusera på, utan 

på ikonerna. Lönnebo har även varit drivande i att bruka ikonerna i Svenska kyrkan. De 

frågor som jag har haft i åtanke när jag har läst Lönnebos verk om ikoner är: Hur ser 

Martin Lönnebo på ikonerna? Vad är deras syfte och mening? Vad fyller de för funktion? 

 Lerner 2014, 68-72.23

 Lerner 2014, 79-80, 84; Fallberg Sundmark 2017, 173-175.24
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Vilken ikonteologi har Martin Lönnebo? Det är dessa frågors svar som ska försökas 

redovisas nedan. 

Denna del av kandidatuppsatsen är uppdelad i fyra delkapitel. Detta är gjort för att göra 

redovisningen så tydlig som möjligt samt för att visa på hur Lönnebos ikonteologi. Dessa 

fyra delkapitel är namngivna efter de fyra teman och funktioner som den teologiska 

analysen har uppmärksammat i Lönnebos böcker angående ikoner.  Här är det ännu en 25

gång viktigt att poängtera att denna redovisning av Lönnebos ikonteologi är den 

preliminära analysen. Den mer detaljerade analysen kommer att redovisas i 

kandidatuppsatsens avslutande del. 

2.1.1 Ikonernas mystik 

En framträdande ingång som Martin Lönnebo har till ikonerna är att de skapar en relation 

till det gudomliga på ett mystiskt sätt. Ikonerna är inte bara en målning på ett visst material 

där det gudomliga har avbildats utan de är en del av det gudomliga. Ikonkonsten är ett 

redskap för att nå det mystiska, för att nå den transcendenta världen. Ett vanligt uttryck för 

denna mystiska funktion hos ikonerna är att de är fönster mot Gud. Ikonens mystik är dock 

inte endimensionell utan ikonens mystiska roll är även att ikonen söker kontakt med den 

som betraktar. Ikonens mystik ligger i att den skapar en relation mellan betraktaren och det 

gudomliga, det avbildade.  26

Mystiken hos ikonerna ligger också, enligt Lönnebo, i att de är tecken och/eller symboler 

för den gudomliga närvaron i den mänskliga och i den materiella världen.  Denna 27

mystiska ikonteologi som Lönnebo presenterar är relationsbyggande. Lönnebo skriver att 

när hans blick möter en ikons blick så är han inte lägre ensam ”… ty den möter ögon från 

den andra världen” . Denna mystik som präglar ikonerna bygger en relation mellan 28

människan och det gudomliga. Mystikens funktion som finns hos ikonerna är att skapa en 

relation till det gudomliga, till Gud, till helgonen och till det andliga.  

 Se delkapitel 1.4 Metod.25

 Lönnebo 2009, 28; Pettersson 1984, 7.26

 Lönnebo 1997, 4.27

 Lönnebo 2009, 28.28
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Lönnebo framhåller också att ikonens mystiska relationsbyggande kan tillfredsställa ens tro 

på det viset att i ikonen så ser man sin tro. I västkyrkan har Ordet, bibelläsning och 

förkunnelse varit det centrala. Särskilt inom de protestantiska kyrkorna har fokus lagts på 

Bibeln och förkunnelse. Likaså har det inom västkyrkan (den katolska kyrkan och de 

protestantiska kyrkorna) funnits ett starkt fokus på att förstå sig på evangelierna och Gud 

genom att använda sig av logik och av den akademiska diskursen. Denna teologi kallas för 

katafatisk teologi eller positiv teologi, medan man i ortodox teologi använder sig mer av 

apofatisk teologi eller negativ teologi , där fokus läggs på att förklara Gud genom att säga 29

vad Gud inte är. I och med denna betoning på ordet och på den katafatiska teologin har 

fokus varit på att höra och förstå Guds ord och Gud. Men Lönnebo framhåller tydligt att 

tron är mer än att bara höra, tron behöver även ses. Tron kräver mer än att bara lyssna, det 

finns ett andligt behov av att se det mystiska och andliga. Andlig gestaltning och andlig 

tanke går hand i hand enligt Lönnebo.   30

Det Lönnebo menar med detta är att det har funnits ett stort fokus på hörandet inom 

västkyrkan och speciellt inom de protestantiska samfunden, medan det nu krävs mer av det 

synliga. Ikonerna är en del av en ny bild- och andaktstradition enligt Lönnebo. Lönnebo 

hävdar att i och med sekulariseringen så krävs mer starkare och värmande kläder för de 

troende. Det finns en längtan att se Anden (det transcendenta) i materien. Andra exempel 

på denna nya bild- och andaktstradition är ljusbärare, tidebön, gregorianik, meditation och 

radband. Lönnebo vill att den andliga tanken (ordets hörande) ska kunna gå hand i hand 

med den andliga gestaltningen (den nya bild- och andaktstraditionen).  På detta vis är 31

ikonernas mystiska funktion en reaktion mot Ordets och västkyrkans logik enligt Lönnebo. 

Ikonernas mystik ligger i att trots att de är målade av människor och både av och på 

förgängliga ting, så förmedlar de ändå det gudomliga till oss. 

 Detta är dock en förenkling som görs av Lönnebo. Den apofatiska teologiska diskursen används även i 29

västkyrkan. Detta eftersom den apofatiska teologin brukas på grund av bristen som finns i det mänskliga 
förståndet gällande det gudomliga och därmed är den apofatiska teologin korrigerande så att det gudomliga 
ska förstås. Detta bruk av den apofatiska teologi, är mer karaktäriserade hos västkyrkan. Se: Apophatic 
theology 1997, 88.

 Lönnebo 2009, 19, 27.30

 Lönnebo 2009, 26-27; Lönnebo 2006, 12; Lönnebo & Werkström 1984, 7.31
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Lönnebo betonar även att ikonmålaren måste vara omsluten av mystik genom den heliga 

Anden. Lönnebo skriver att vi människor är ikoner och ikonmålarens främsta uppgift är att 

gestalta sin inre andlighet, sin inre ikon. Människans gudsrelation bygger på mysterium, 

enligt Lönnebo, och det är denna mystiska relation som ikonmålaren har till uppgift att 

försöka gestalta. Detta kan ske genom att ikonmålaren genom bön och andakt, genom 

mystik, tar fram sin inre andlighet och sin inre ikon ut till det yttre. Lönnebo skriver om 

hur den inre gestaltningen ska bli till en yttre gestaltning såhär: ”Må ikonmålarens inre 

andlighet synas i det yttre målandet” . Det inre är alltså inget som ska kontrastera mot det 32

yttre. Mystiken är därmed något som ska omge både ikonen och ikonmålaren. På detta vis 

kan de troendes gudsrelation stärkas.  33

2.1.2 Ikonernas helande 

Ikonernas syfte och mening har därmed en koppling till deras mystik, framför allt den 

mystiska relation som ikonen kan skapa mellan människan och den transcendenta världen, 

det andliga. Denna mystiska relation som ikonen kan skapa är helande enligt Lönnebo. 

Han skriver mycket om hur dagens sekulariserade värld gör så att de andliga behoven blir 

allt större för de andligt sökande och för de troende. Här spelar ikonen en viktig roll enligt 

Lönnebo.  

Ikonens mystik är relationsbyggande på två vis; den bygger en relation till Gud samt till 

det egna jaget. I det föregående delkapitlet beskrevs hur Lönnebo menar att ikonens mystik 

skapar en relation till den transcendenta världen just på grund av sin mystik. Men ikonen 

speglar inte bara det gudomliga och det transcendenta utan även människans inre själsliga 

liv. Enligt Lönnebo är just dessa två relationsskapande funktioner ikonernas uppgift. 

Lönnebo menar att i denna tid av identitetsförvirring så kan ikonerna hjälpa oss att blicka 

in i oss själva och se vilka vi är, människor skapade av Gud. Den relationsskapande 

funktion som ikonerna har gör så att ikonerna kan hela människan. Detta på grund av att 

ikonerna kan göra så att människan blickar in i sitt inre vilket kan leda till att människan 

 Lönnebo 1997, 8.32

 Lönnebo 1997,14, 25. 33
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restaurerar sin brustna relation till Gud och på så vis avslutar det identitetsförvirrade 

stadium som många befinner sig i.  34

Vad menas då med detta identitetsförvirrade stadium som många människor befinner sig i? 

Lönnebo skriver att den inre ikonen, som är målad av Skaparen (Gud), blev skadad och 

fördunklad men ej utplånad efter syndafallet.  Lönnebo skriver mycket om hur det i 35

Sverige i dag råder en brist på andlighet. Svenskarna innehar en brist av tro, hopp och 

kärlek.  Likaså menar han att vi i Sverige innehar en brist på religiösa seder och bruk, 36

vilket har lett till en minskad andlighet. Detta har lett till att svensken befinner sig i ett 

stadium av identitetsförvirring. Lönnebo skriver inte direkt vad som kännetecknar detta 

identitetsförvirrade stadie, men han kopplar det starkt till sekulariseringen och 

konsumismen som har fått ett starkt fäste i vårt samhälle. Effekter av detta är enligt 

Lönnebo: glömska, girighet, högmod, rädsla, hat och missmod. Allt detta är effekter av 

dagens brist på andlighet i samhället och detta skadar ens inre ikon. Lönnebo skriver aldrig 

att just detta är delar av eller hela det ”identitetsförvirrade stadie” men han skriver att dessa 

effekter av vårt samhälle skadar den inre ikonen och ens relation till Gud. Han menar alltså 

att ikonernas relation till det egna jaget, som redovisades ovan, kan på så vis avsluta det 

identitetsförvirrade stadie som råder hos många människor i dagens samhälle.  37

Lönnebo fokuserar mycket på människan i nutiden och vad ikonen kan göra för en individs 

självkänsla. Ikonernas funktion i detta är att fylla ett andligt behov i den sekulariserade 

tiden. Bristen på andlighet är den stora faran i det sekulariserade Sverige enligt Lönnebo. 

Med denna brist kommer många faror som framför allt hotar ens inre själsliga liv. Fokuset i 

det sekulariserade samhället är det materiella, ju mer man har desto bättre. Ikonernas 

funktion i detta är att hela det inre, det själsliga. För ikonerna är, som sagt, spegelbilder 

både av det transcendenta, men även av ens inre själsliga liv. De kan hela en människa 

 Lönnebo 2009, 42.34

 Lönnebo 1997, 14.35

 Lönnebo 2006, 54.36

 Lönnebo 2006, 87-88; Lönnebo 2009, 9,13-16.37
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genom att påminna henne om Gud och om hennes relation till Gud. Denna funktion hos 

ikonerna kallar Lönnebo för den inre ikonen.   38

Den inre ikonen i dagens samhälle är oftast en ikon som är skadad och som behöver 

restaureras. Här har då ikonerna ett helande syfte genom att spegla ens inre själsliga 

skadade ikon. Lönnebo kopplar denna bild av människans inre ikon till att människan är 

skapad till Guds avbild. I och med att människan är skapad till Guds avbild så har hon en 

inre själslig ikon som dock är brusten och skadad på grund av människans syndafall. Han 

skriver att livets stora uppgift är att hela och rena ens inre bild, ens inre ikon. Lönnebo 

associerar detta med att rena sin inre ikon till Paulus ord i 2 Kor 3:18 ”Och alla vi som utan 

slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet…”   39

Ikonens avspeglande av den transcendenta världen är alltså dess helande funktion för 

människans inre brustenhet. Ikonerna svarar på ett andligt och själsligt sökande som har 

kommit att stärkas av det sekulära samhället och konsumismens utbredning. Ikonerna kan 

vara en del av ett andligt sökande och svara på ett andligt behov för att hela den inre 

själsliga brustenheten.  40

Genom att hela denna inre själsliga ikon som vi alla bär inom oss själva, så helar vi även 

skapelsen och vår nästa. Lönnebo skriver om hur Gudsmysteriet omger allt och alla, och 

just detta pekar ikonerna på. Ikonernas helande mystiska kraft kan rädda brustenheten som 

kan kännas igen i hela skapelsen. En av ikonernas uppgifter är att hjälpa vår restauration av 

oss själva, vår nästa och skapelsen.  Lönnebo poängterar att detta är en viktig funktion hos 41

ikonerna eftersom kyrkan och hela mänskligheten ska vara som en ikonostas i Guds tempel 

beläget här på jorden.  Även detta kopplar Lönnebo samman med vad som står i 2 Kor 42

3:18. Lönnebo skriver dock inte mycket om hur han tolkar detta bibelord förutom att detta 

ska påminna oss om vår inre ikon så att den kan helas och renas.  43

 Lönnebo 2006, 87.38

 Lönnebo 2006, 26.39

 Lönnebo 2006, 88-89.40

 Lönnebo 2009, 42.41

 Lönnebo 2009, 43.42

 Lönnebo 2009, 45.43
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Lönnebos syn angående att kyrkan och mänskligheten ska bli jordens och universums 

ikonostas handlar just om att vi kan hela vår inre ikon och hela vår skapelse. Lönnebo 

skriver att desto mer människan återfinner och återfår sin identitet som en ikon, desto mer 

kan allt annat bli belyst och genomlyst. Detta ljus som ska belysa och genomlysa allt är 

Andens ljus, som lyser klart i den inre ikonen.  Likaså skriver Lönnebo att Guds största 44

ikonostas som är synlig för oss är hela universum. I denna ikonostas är jorden vår särskilda 

ikon som ska vördas av oss. Hur ska vi då vörda denna ikon? Enligt Lönnebo så kan jorden 

och alla dess varelser och ordningar blir mer ikonografisk genom mer andlighet. Denna 

andlighet kommer att präglas av omvårdnad, samhörighet, medlidande och medglädje.   45

Ikonernas helande funktion kan hjälpa oss att se vår inre ikons brustenhet så att vi, genom 

bön till den heliga Anden, kan restaurera den. Lönnebo menar alltså att den inre 

brustenheten helas och restaureras av den heliga Anden. Anden är nämligen människans 

ikonmålare och människans restauratör.  Genom denna restauration kan vi därmed också 46

hjälpa vår nästa och hela skapelsen. Ikonens helande funktion är därmed inte bara riktad 

till personer individuellt utan fungerar även på en kollektiv nivå. 

2.1.3 Ikonerna, ekumeniken och urkyrkan  

Ikonen har nu kommit att bli allt vanligare i Svenska kyrkans kyrkor och församlingshem. 

Varifrån kommer då dessa ikoner, varifrån har denna tradition hämtats? Lönnebo skriver att 

ikonerna har förvaltats av och spridits ifrån de orientaliska och ortodoxa kyrkorna i öst.  47

Men ikonerna är en del av ett arv från den odelade kyrkan. Just på grund av att ikonerna är 

från den odelade kyrkan så tillhör de hela kristenheten och kan därmed brukas av hela 

kristenheten. Detta är något som Lönnebo lyfter fram när han skriver om ikonerna och vad 

deras syfte är. Ikonerna är, enligt Lönnebo, något som kommer från den odelade kyrkan 

och därmed kan de vara ett medel för att binda samman kristenheten.  48

 Lönnebo 2009, 42.44

 Lönnebo 1997, 9; Lönnebo 2006, 88-89.45

 Lönnebo 2009, 41.46

 Lönnebo 1997, 4,14.47

 Lönnebo 2006, 29: Lönnebo & Werkström 1984, 6.48
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Lönnebo menar att ikonerna är ”… ett uttryck för andan i den gamla odelade kyrkan…”  49

och därmed ska de brukas av hela kristenheten som på så vis kan börja bli en enad kyrka 

återigen. Även om ikonerna har brukats främst i de orientaliska och ortodoxa kyrkorna i 

öst så sker nu en förändring då de allt mer framträder även i västkyrkan. I och med att 

ikonerna har blivit förvaltade av de orientaliska och ortodoxa kyrkorna ända sedan 

urkyrkans tid så är de präglade av dessa kyrkors filosofi, teologi och spiritualitet. 

Anledningen till att ikonerna har anammats av västkyrkan kopplar Lönnebo till behovet av 

mystik, andlighet och meditation i västkyrkan, speciellt hos de protestantiska kyrkorna.  50

Att bruka ikonerna som ett medel för ekumeniken omges även det av mystik. Lönnebo 

menar att ikonerna gör så att den världsvida kyrkan står i en hemlighetsfull och vacker 

förbindelse med den odelade apostoliska kyrkan. Om även vi brukar ikoner i den 

protestantiska kyrkan så blir vår koppling till den odelade apostoliska urkyrkan tydligare. 

Ett av hans argument för att även de protestantiska kyrkorna ska bruka ikoner är att precis 

som den odelade urkyrkan formade våra skriftliga bekännelser som brukas i dagens 

gudstjänster, så skapade och formade även denna urkyrka ikonerna. Därmed kan och bör 

även de protestantiska kyrkorna bruka ikoner.  51

Denna mystiska ekumenik som Lönnebo skriver om, uttrycker han även med hjälp av den 

ecklesiologiska bilden gällande att kyrkan är Kristi kropp. Om den världsvida kyrkan 

brukar ikonerna, både i kyrkorummen, under gudstjänsterna och i hemmen, så kan de bli 

tecken på att vi alla är lemmar i Kristi kropp. Genom att bli en lem i Kristi kropp kan även 

en individs tro stärkas. Lönnebo återkommer gärna till att tron i dagens sekulariserade 

samhälle är under hård press. För att stärka vår tro så ligger inte nyckeln till framgång i att 

likna dagens samhälle, utan i att återgå till det som har varit. Att återgå till den odelade 

apostoliska kyrkan.  52
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Lönnebo skriver mycket om hur han har fått tag i sina ikoner i mötet med andra präster, 

munkar och nunnor i andra trossamfund, framför allt i de ortodoxa och orientaliska 

kyrkosamfunden. Det är tydligt att Lönnebo har en vurm för kyrkans enhet och att 

ikonerna kan fylla en funktion i detta. Likaså kopplar Lönnebo att ikonerna börjat 

anammats av västkyrkan till sekulariseringen i samhället. De troende behöver bilder och 

material för att uttrycka sin tro. Det andliga behov som finns i dag kan uppfyllas av 

ikonerna, just på grund av att de är slitstarka och har värmt kristenheten med sin andlighet 

ända sedan urkyrkans tid. Ikonernas styrka ligger därmed i att de är i grunden ekumeniska 

och allmängiltiga för alla kristna.  53

2.1.4 Ikonerna som redskap i bön, förkunnelse och tro 

Ikonerna är redskap för att nå sin inre andlighet, sin inre ikon och för att få en bättre och 

starkare gudsrelation. De kan användas till bön, förkunnelse och för att tro. Det är dessa tre 

redskapsområden som Lönnebo fokuserar på.  

Ikonerna är redskap i bön på så vis att de är eviga. Den talade bönen försvinner från denna 

jord så fort den har sagts, medan ikonernas och ikonmålarnas böner lever vidare så länge 

ikonerna finns. Ikonmålarens bön under ikonmåleriet dör inte ens när målaren själv förgås, 

bönen lever kvar i ikonen. Detta kopplar Lönnebo till bibelordet i 1 Thessalonikerbrevet 

5:17 ”be ständigt”. På grund av detta så är ikonerna medarbetare och redskap i den kristnes 

bön, både för ikonmålaren och för ikonbetraktaren.  54

I och med att ikonerna är redskap i bön så är de även synliga böner. Ikonmålaren framför 

sina böner i målandet. Ikonerna konkretiserar ikonmålarnas, samt hela kyrkans, böner. 

Genom vårt bruk av ikoner så ber vi synligt. Detta kopplar Lönnebo även till ekumeniken. 

Genom bruket av ikoner som redskap i bönen så ber vi tillsammans i hela den världsvida 

kyrkan och tillsammans med Kristus själv. Detta kopplar Lönnebo till bibelordet 

Johannesevangeliet 17:21: ”Jag ber att de alla ska bli ett…”  

 Lönnebo 2009, 26.53
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Ikoner är dock inte endast konkretiserade böner, de är även förkunnare och lärare. Ikonerna 

finns till för att betraktaren ska se sin inre ikon samt för att se det gudomliga. Ikonerna har 

därmed i sitt uppdrag att prisa Gud och således även få betraktaren att prisa Gud. Ikonerna 

är en del av den eviga lovsången till Gud. Likaså är ikonerna trosförmedlare och 

vittnesbörd sedan urkyrkans tid. Lönnebo beskriver ikonerna som Teoscopi, de är 

Gudsskådande. Inte på det viset att de avbildar Gud, utan så att ikonerna och ikonmålarna 

vill väcka en Gudslängtan som kan leda till en upptäckt av den inre ikonen (som är skapad 

av Gud) som i sin tur kan få en att upptäcka Gud. Ikonerna är prisande, lovsångare, 

vittnesbörd och trosförmedlare till både Gud och deras betraktare.  55

Ikonerna som förkunnare handlar också om att de alltid är i ett samspel med Bibelns ord. 

Istället för att förkunna Bibelns ord genom den talade predikan så förkunnar ikonerna 

ordets budskap genom sina färger, former, mönster och symboler. De är predikningar för 

ögonen och för seendet.  

På grund av deras funktion som icke-verbala predikanter så är det viktigt för Lönnebo att 

poängtera att ikonerna är icke-konst och icke-bild. Ikonerna och ikonmålarna försöker inte 

att gestalta det som egentligen hände, de är inte naturalistiska i västerländsk mening. 

Ikonerna är symboler för det gudomliga och för Ordet. Ikonerna själva vill inte bli 

beundrade, precis som ikonmålaren själv inte ska eftersträva att bli beundrad för sin 

ikonmålning, utan de vill att betraktaren ska beundra Gud. Ikonerna ska vara icke-

subjektiva. Det är därför de kan brukas som redskap i förkunnelse om Gud.  56

Ikonerna är även förmedlare och hjälpare i ens tro. Delvis genom, som nämnts ovan, att 

vara redskap i bön och förkunnelse. Men även som mystiska förbindelser till den 

transcendenta världen. Som exempel på detta tar Lönnebo upp hur man i ortodox tradition 

ger ett dopbarn en ikon som föreställer ett helgon som man delar namn med. Denna 

dopgåva ska följa med den döpte livet ut och även ner i graven. Enligt ortodox teologi så 

skapar denna ikon av helgonet en hemlighetsfull förbindelse mellan den döpte och 

helgonet. Ikonerna är därmed också redskap för ens individuella tro. Detta genom att 
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förmedla förebilder från den kristna historien till den döpte. Ikonerna strävar inte efter att 

bli dyrkade. De strävar efter att betraktaren ska tillbedja Gud och få hjälp att se den 

transcendenta världen.  57

2.2 Andra svenskkyrkliga teologers syn på ikonerna 

I denna andra del kommer analysen och tolkningen av andra svenskkyrkliga teologers 

ikonteologi att redovisas. De två svenskkyrkliga teologer som kommer att analyseras är 

teologie doktor Göran Larsson, som är prästvigd i Svenska Kyrkan och som var direktor på 

Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem åren 1979-1994, samt Visby stifts före detta 

domprost Mats Hermansson. Mats Hermansson målar själv presenningsikoner och skriver 

om sin ikonkonst i boken Presenningsikoner - slitet och förgyllt från 2018. 

2.2.1 Göran Larsson och ikonerna 

Larsson skriver om ikoner i boken Fönster mot Gud. Ikonernas budskap i Svenska 

teologiska institutets kapell i Jerusalem från 2011. I boken skriver han vad dessa ikoner 

vill förkunna och varför församlingen och konstnären valde bibelmotivet angående när 

Jesusbarnet förs fram i templet och mötet med Symeon och Hanna (Luk 2:22-40). Larsson 

skriver dock även mer om ikonernas historia, syfte och funktion, och det är detta som ska 

redovisas i detta delkapitel. 

Larsson beskriver hur det är vanligt att ikoner beskrivs som fönster mot himlen och mot 

Gud. Detta eftersom ikoner syftar till att göra oss mer öppna och mottagliga för den 

himmelska verkligheten. Larsson skriver även om hur ikonerna har sina rötter i urkyrkan 

och att dessa perspektiv som ikonerna har på Bibelns ord är några av de äldsta som vi i 

dagens kyrka har kvar. Ikonerna har kommit att bli allt vanligare i västkyrkan. Detta menar 

Larsson är på grund av den ekumeniska medvetenhet som har kommit att bli allt större, 

samt på grund av att intresset för kyrkans tidiga historia har ökat. På detta vis är ikonen 

även ett fönster mot kyrkans äldsta historia och tid.  58
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Vad fyller ikonerna för funktion och syfte enligt Larsson? En viktig aspekt som finns hos 

ikonerna är att de inte har förändrats på ett radikalt vis under årens gång.  Ikonkonstens 59

utformning under 200- och 300-talet har i stort inte förändrats mycket fram till i dag. 

Ikonmålaren är därmed inte heller en konstnär på så vis att målarens stilistiska drag eller 

konstnärens kreativitet står i centrum. Ikonmålaren är framför allt en förkunnare och en 

budbärare av en helig tradition. Denna viktiga aspekt framhåller Larsson på grund av att 

detta gör även ikonen till en förmedlare och en förkunnare av det himmelska och det 

gudomliga. Kyrka och kristenheten har ett behov av förmedling via ikoner. Likaså är 

ikonerna förmedlare och förkunnare av Bibelns ord. Något som Larsson betonar är att man 

både kan lyssna och se Guds ord.  60

Vad är Larssons definition av ikoner? Larsson skriver att en ikon är en jordisk avbild av en 

himmelsk urbild. Avbilden står i kontakt med urbilden och på detta vis förmedlar ikonerna 

ett möte mellan människan på jorden och urbilden i himmelen. Ikonerna är därmed något 

mer än pedagogiska hjälpmedel, konst eller illustrationer. Ikonernas syfte och funktion är 

att just vara ett fönster mot den himmelska världen. Ikonerna har inte naturalistiska drag 

och dess syfte är inte att framställa plats, tid och kontext naturalistiskt. Ikonernas färger, 

former och omvända perspektiv syftar till att spegla den himmelska verklighet som de 

heliga gestalterna nu befinner sig i, samt att förmedla ett möte mellan det himmelska och 

betraktarna. Larsson menar att ikonerna är besjälade av denna himmelska värld där 

gestalterna befinner sig. Likaså är ikonerna bilder som även ser betraktaren. Ikonerna 

skapar inte en endimensionell relation (betraktaren ser det himmelska) utan snarare en 

tvådimensionell relation (betraktaren ser det himmelska och det himmelska ser 

betraktaren).  61

Ikonerna är därmed förkunnare av det bibliska ordet, av det himmelska och det gudomliga, 

av kyrkans äldsta tid samt av betraktaren själv. Ikonerna förkunnar för ögonen om de 

bibliska berättelserna och om den himmelska verkligheten. Likaså är ikonerna 

 Detta är dock ett påstående som bör problematiseras. Ikonernas motiv har förändrats under tidens gång. 59

Likaså finns det olika ikonskolor som visar på hur motiv kan gestaltas olika, även inom den ortodoxa 
kyrkotraditionen. Till exempel de olika ryska ikonskolorna. Se: Attius Sohlman 2008, 16, 24-25, 30-34. 
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relationsbyggare mellan det jordiska och det himmelska. Hos Larsson ser vi därmed en 

klassisk ikonsyn, i den meningen att han ser på ikonerna som både förkunnare av 

kristendomens berättelser och som symboler, samtidigt som de på ett mystiskt sätt är 

relationsbyggare mellan det jordiska och det himmelska. 

2.2.2 Mats Hermansson och ikonerna 

Hermansson presenterar sina presenningsikoner i sin bok Presenningsikoner - slitet och 

förgyllt. Boken syftar framför allt på att ge läsarna en inblick i hans måleri och vad det är 

Hermansson försöker förmedla med dessa presenningsikoner. Det går även att finna 

Hermanssons syn och teologi angående ikoner samt vad för syfte och funktioner de 

uppfyller. Det är detta som ska presenteras i detta avsnitt. 

I sitt inledande kapitel betonar Hermansson att han inte skapar eller målar klassiska ikoner. 

Han skapar presenningsikoner. Dessa presenningsikoner är inspirerade av de klassiska 

ikonerna från den ortodoxa traditionen på så vis att Hermansson lånar form, känsla och 

färg från de klassiska ikonerna. Men han skapar eller målar inte klassiska ikoner. Detta för 

att Hermansson inte följer den ortodoxa kyrkans regler angående ikonmåleri fullt ut. 

Istället så bearbetar han dessa regler för att skapa bilder som kan utföra en läkande och 

helande inverkan på människor. Hermansson är, enligt sig själv, för otrogen och 

experimentell i sitt skapande för att benämna sig som ikonmålare.  62

Ett exempel på Hermanssons experimentella måleri är att han målar på förbrukade 

presenningar. Detta är också en anledning till att han ej kallar sina verk för ikoner, då 

ikoner brukar målas på tåligt material som håller länge som träskivor, metallplattor och 

mosaiker, och detta för att de ska vara eviga.  Hermanssons material är däremot inte lika 63

tåligt som en träskiva eller metallplatta. Anledningen till att han har valt begagnade 

presenningar som material är för att han tycker att de är vackra just på grund av att de är 

slitna och förbrukade samt för att de har en historia. Likaså tycker han att det är viktigt att 
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återanvända förbrukat material för skapelsens överlevnad, något som han ser som en from 

gest.      64

Men Hermansson är också trogen mot den ortodoxa kyrkans ikonregler. Hermansson 

betonar att ikonerna är förkunnare och en del av den konkretiserade teologin, som är en 

viktig del varför ikonerna har en sådan stor betydelse inom den ortodoxa teologin och 

läran. Ikonerna är lära och utbildning, liturgi och tradition som förts vidare genom historien 

till dagens samhälle och kyrka. Det är även därför som det är viktigt för den traditionella 

ikonmålaren att följa den ortodoxa kyrkans regler kring ikonmålning. Ett exempel på en 

regel är att ikonmålaren inte ska signera ikonen som han/hon har målat.  Ikonmålaren ska 65

själv ta ett steg tillbaka och ge plats åt ikonen som han/hon har målat. Just denna regel kan 

vara ett bra exempel hur Hermansson själv tänker kring ikonmålningen och ikonerna. Han 

signerar inte sina verk på framsidan, utan på baksidan av presenningsikonen. Hermansson 

tar därmed i viss mån efter den klassiska ikontraditionen, men inte fullt ut.  Dock så är 66

inte signeringsregeln den viktgasts regeln gällande den ortodoxa ikontraditionen. Det 

centrala inom den ortodoxa kyrkotraditionen är motiv och teologi, att det är kyrkans och 

traditionens lära som ska vara framträdande, inte konstnärens.  Just dessa regler är något 67

som Hermansson ej följer, något som både han själv och denna redovisning konstaterar.  

Hermanssons betoning av ikonerna som förkunnare och som konkretiserad teologi visar på 

vad deras syfte och funktion är i kyrkan. Ikonerna och bilderna har en viktig plats i kyrkan. 

Anledningen till detta, enligt Hermansson, är för att Gud själv blev människa. När Gud 

inkarnerades till människa så blev Kristus synlig för människan. Han kunde därmed 

beskrivas både med ord och med bilder. Det är genom inkarnationen som ikonerna och 

andaktsbilderna är möjliga att använda sig av.  Vad är det då dessa ikoner ska användas 68

till? Enligt Hermansson är det framför allt för att konkretisera ens teologi. Hermansson 

konkretiserar sin egen teologi genom att måla presenningsikoner. Detta syns tydligt när han 
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målar presenningsikoner föreställande Jesus som en Auschwitzfånge, sin syn på 

samkönade äktenskap, hans människosyn och solidaritet med de svaga i samhället.  69

Hermansson skapar och brukar dessa presenningsikoner för att konkretisera hans egen 

teologi. 

Teologin gällande att ikonerna används för att konkretisera kyrkans teologi och därmed gör 

dem till förkunnare kan även skådas hos Larsson, Lönnebo, och den ortodoxa traditionen. 

Det som gör så att Hermansson skiljer sig åt är delvis att han målar motiv utanför den 

traditionella ikonkonsten samt Hermanssons syn på klassisk ikonkonst. Hermansson menar 

att om ikonerna ska vara förkunnare eller förmedlare av det heliga och av Bibelns ord och 

budskap så bör traditionerna öppnas upp. Hermanssons mening är att om man vill vara 

trogen Bibelns budskap så måste en vara beredd att bryta upp traditionella former och 

därmed vara beredd på förändring. Vår tro måste alltid vara beredd på att ändra sin form. 

Det är detta perspektiv som Hermansson tar med sig när han målar presenningsikoner och 

det är detta perspektiv som gör så att hans presenningsikoner konkretiserar hans teologi.  70

Hos Hermansson ser vi alltså hur traditioner och nytänkande går ihop i hans skapande av 

presenningsikoner. Hans fokus ligger på att de ska agera både som ett konkretiserade av 

teologi samt förkunnare av teologi. Han brukar i viss mån den traditionella ikonmålningen 

(färgerna, formerna och känslorna) men blandar detta med nya motiv och med nya 

karaktärer. Detta för att visa på vad som är det centrala i hans teologi. Pressningsikoner är 

förmedlare och förkunnare av teologi, de är konkretiserad teologi.

2.3 Ortodox ikonteologi 

Under denna del i uppsatsen kommer den ortodoxa kyrkans ikonteologin att redovisas. 

Ortodox teologi byggs framför allt på den förvaltade apostoliska traditionen som förts 

vidare, det som fastställdes under de ekumeniska koncilierna samt kyrkofädernas skrifter 

från den tidiga odelade kyrkan.  Tanken är att denna del ska kunna redovisa hur dessa tre 71

viktiga beståndsdelar i den ortodoxa teologin även kan ses gällande ikonerna. 
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Redovisningen kommer att framställas på så sätt att först kommer en redovisning av vad 

kyrkofadern St. Johannes av Damaskus skriver om de heliga bilderna (ikonerna). Senare 

går denna del vidare med att redovisa ortodox ikonteologi som Ouspensky redovisar i sin 

bok Ikonens teologi från 2000. 

Anledningen till att jag väljer att ta med kyrkofadern St. Johannes av Damaskus är för att 

visa den tradition och historia som i stor mån präglar den ortodoxa kyrkotraditionen. 

Likaså refererar Ouspensky mycket till St. Johannes av Damaskus vilket visar på 

materialets relevans. 

2.3.1 S:t Johannes av Damaskus tre försvarstal mot de som förkastar de heliga bilderna 

Innan presentationen av St. Johannes av Damaskus åsikter gällande de heliga bilderna sker 

så kan det vara passande att presentera den historiska kontexten kring den period som han 

var verksam i. St. Johannes av Damaskus levde ungefär mellan åren 676-749 och var 

grekisk-syrisk munk och presbyter. Anledningen till att St. Johannes av Damaskus skriver 

dessa tre försvarstal mot de som förkastar de heliga bilderna är den ikonoklastiska striden. 

Den ikonoklastiska striden påbörjades av den bysantinska kejsaren Leo III (717-741) och 

avslutades när den bysantinska kejsarinnan Theodora fastslog att ikonbruket var tillåtet år 

843, något som idag kallas för ”ortodoxins seger” inom den ortodoxa kyrkotraditionen.  72

Anledningen till denna strid var frågan om bildförbundet i Gamla testamentet (2 Mos 

20:4-5) gäller för kristendomen eller inte. Ikonoklasterna hävdade att bildförbudet gällde 

för den kristna kyrkan medan de som försvarade bruket av de heliga bilderna ej ansåg det. 

Likaså menade ikonoklasmens anhängare att ikonkulten var en avgudadyrkan då man inte 

dyrkar Gud utan de materiella tingen.  73

Argumenten varför bildförbudet ej gäller för kristendomen kommer att redovisas nedan 

utifrån vad St. Johannes skriver i sina tre försvarstal. Annan historisk bakgrund som är 

viktigt att ha med sig in i denna diskussion är att innan den ikonoklastiska striden stod 

striden istället gällande Kristi natur. Alltså gällande om Kristus endast hade en natur 
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(gudomlig) som monofysitismen menar eller om Kristus hade två naturer (en gudomlig och 

en mänsklig) som blev beslutet i konciliet i Chalcedon år 451. Denna debatt kan spåras in i 

700-talet och speciellt när den ikonoklastiska striden skedde. Argumenten hos de som 

försvarade ikonerna byggde mycket på de kristologiska besluten som togs i Chalcedon 

451. 

Ett av de mest återkommande argumenten för bruket av ikoner som St. Johannes av 

Damaskus skriver är att på grund av inkarnationen så råder ej Gamla testamentets 

bildförbud för kristendomen.  Som nämndes ovan var Kristi natur en viktig fråga som 74

även spelar stor roll i debatten gällande bruket av ikoner. I och med att Jesus Kristus både 

har en mänsklig och en gudomlig natur så gäller ej Gamla testamentets bildförbud för 

kristendomen eftersom Kristus är den inkarnerade Guden. Treenighetsläran menar ju att 

Gud är en Gud med tre hypostaser, då går det inte att separera Sonen (Kristus) från Fadern. 

Sonen har därmed både en gudomlig och en mänsklig natur. Gud blev människan och 

därmed kunde människor som levde på Jesu tid se den inkarnerade Guden. Varför skulle då 

ikonerna förbjudas om ikonerna vill avbilda den inkarnerade Sonen som blev synlig för det 

mänskliga ögat? St. Johannes av Damaskus betonar att det är Sonen som går att avbilda, 

inte Fadern då han är transcendent och har inte tagit någon mänsklig eller naturlig form.  75

St. Johannes av Damaskus brukar därmed argument utifrån inkarnationsläran samt utifrån 

hans kristologiska syn som den odelade kyrkan fastställde i Chalcedon år 451. 

St. Johannes av Damaskus argumenterar dock inte endast utifrån kristologi och 

inkarnationen utan även utifrån att kyrkan är det nya förbundet. St. Johannes av Damaskus 

menar att Lagen var en skuggbild av det som komma skall. Han menade att Jesus Kristus 

upphävde Lagen och därmed skapade ett nytt förbund.  Ett annat exempel av denna 76

argumentation är när han frågar ikonoklasterna varför de väljer att följa bildförbudet i 

Andra Moseboken men inte följer de andra buden såsom att hålla sabbat eller om 

omskärelse.  77

 Johannes av Damaskus 1.8; 1.16; 2.5; 2.10; 2.23. 74
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En annan återkommande argumentation som St. Johannes av Damaskus brukar är att han 

menar att ikonerna inte är till för avgudadyrkan då de avser att man ska dyrka Skaparen, 

inte det skapta. Ikonerna är inte till för att de själva ska bli dyrkade, utan deras uppgift är 

att få deras betraktare att vända sig till Gud och dyrka Gud, Skaparen av allt. St. Johannes 

av Damaskus menar vidare att dyrkandet är ett tecken på underkastelse gentemot Gud. 

Denna dyrkan och denna underkastelse gentemot Gud innebär även att man längtar, ärar 

och fruktar Gud.  Det är detta som ikonerna vill, att betraktaren ska dyrka Gud och önskar 78

inte själva bli dyrkade. St. Johannes av Damaskus gör även skillnad på att tillbedja något/

någon och att visa respekt inför något/någon. Gällande att visa något/någon respekt tar han 

upp exempel angående om man bugar åt något/någon, detta betyder inte att man skulle 

tillbedja tinget/personen. Som exempel på detta tar han upp Första Mosebok 23:7 då 

Abraham bugar sig för hettiterna. Abraham tillbad dem inte, utan han visade dem endast 

respekt.  79

Likaså går St. Johannes av Damaskus emot ikonoklasterna gällande att det skulle vara fel 

att använda sig av materia. Han menar att materia är något gott och som mycket väl kan 

användas för att dyrka Gud. Detta eftersom det är Gud själv som har skapat all materia.  80

Därmed så kan man inte kalla ikondyrkan för en avgudadyrkan endast på grund av att de 

gjorda av materia. Grunden för dessa argument finner St. Johannes av Damaskus i Gamla 

testamentet. Till exempel keruberna i templet och i Andra mosebok 31:1-6 när Gud ger 

Besalel och andra män hantverksskicklighet för att skapa det som Gud bestämt. Här krävs 

det materia för att skapa det som Gud har kommenderat och senare när det har blivit skapat 

så ska detta hjälpa Guds folk att dyrka Gud, inte det skapta.  St. Johannes av Damaskus 81

skriver även att materien tjänar oss för att dyrka Gud på det viset att vi använder våra 

sinnen. Just ikonerna gör så att vi använder våra ögon för att vi ska förstå Gud bättre. 

Precis som med Ordet vilket gör så att vi använder våra öron.  82

 Johannes av Damaskus 3.27; 3.40.78
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St. Johannes av Damaskus använder sig av många olika argument i sina försvarstal för 

bruket av de heliga bilderna. Han menar att inkarnationen gör det möjligt att avbilda 

Kristus. Kristus två naturer gör det även möjligt att avbilda honom. Det är inte 

avgudadyrkan då ikonernas syfte är att få dess betraktare att tillbe Gud. Att materian är 

skapad av Gud och det är inte den som ska tillbedjas. Att ögat även är ett sinne som kan få 

oss att förstå Gud bättre. Likaså gäller inte det gamla förbundets lagar då Kristus har 

upprättat ett nytt förbund. 

2.3.2 Den ortodoxa ikonteologin 

I detta avsnitt kommer den ortodoxa ikonteologin att redovisas utifrån Ouspenskys bok 

Ikonens teologi från 2000. Jag kommer att börja med hur Ouspensky definierar vad som 

gör en ikon till en ikon. Den resterande delen handlar om vad och hur man får måla en ikon 

och varför. Ouspensky skriver inte om sin egen personliga ikonteologi, utan redovisar 

istället den ortodoxa kyrkans ikonteologi. Detta är viktigt att poängtera eftersom det är just 

detta som är grunden till varför hans bok används i denna kandidatuppsats. 

Ouspensky definierar en ikon som ett kultiskt objekt som är en integrerad del av liturgin. 

Den är varken en bild, dekoration eller en illustration av det skriva Ordet, utan ikonen är en 

manifestation av kyrkans heliga Tradition precis som den muntliga och skrivna traditionen. 

Likaså svarar ikonerna helt och hållet med Skriftens ord, enligt den ortodoxa kyrkan.  83

Ikonerna ska även svara gentemot kyrkans lära. Ouspensky skriver att kyrkan endast 

innehar ett kriterium vilket är ”ortodoxi”. Är bilden ortodox eller inte? Svarar ikonen 

utifrån kyrkans lära?  Därmed finns det kriterium för att en bild ska räknas som en ikon 84

inom den ortodoxa kyrkotraditionen. Ikonen ska svara utifrån kyrkans tradition och lära, 

samt Ordets budskap. 

När uppkom ikonerna då inom kyrkan och vad är dess grund? Ouspensky skriver att 

kyrkans utbildning, det vill säga kyrkans dogmer, menar att ikonerna har existerat sedan 

kristendomens begynnelse. Med detta menas att de första ikonerna har existerat sen Jesu 

 Ouspensky 2000, 9.83

 Ouspensky 2000, 14, 168.84
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och Maria tid här på jorden.  Ikonens existens bygger på Guds inkarnation enligt den 85

ortodoxa kyrkotraditionen. Ouspensky skriver även att ikonläran inte ska ses som ett brott 

mot bildförbudet i Gamla testamentet utan som ett fullbordande eftersom ikonens 

förekomst i Nya testamentet förutsatte bildförbudet i Gamla testamentet. Likt hos St. 

Johannes av Damaskus ser vi även här en förbundslära där det nya fullbordar det gamla.   86

Ikonens varande eller icke-varande byggs inte framför allt på Bibelns ord utan på den 

heliga Traditionen. Den heliga Traditionen är kyrkans förmåga att känna sanningen i den 

heliga Anden som verkar i kyrkan. Kyrkans grund är just att den innehar en kännedom av 

den uppenbarade sanningen och att genom den heliga Anden avgöra vad som är falskt och 

vad som är sanning. Det är denna Tradition som har förmedlat kyrkans diverse traditioner 

och riter, varav en är ikonografin. Ett annat exempel på detta är Bibeln som ej var 

kanoniserad under kyrkans första århundraden och därmed så levde kyrkan endast av den 

heliga Traditionen. Ikonografin är således ett sätt att uttrycka Traditionen som funnits sen 

kyrkans uppkomst. Därmed är även ikonografin ett sätt att förmedla den gudomliga 

uppenbarelsen och på så vis är även ikonografin styrd av den helige Anden samtidigt som 

den är gjord av människohand, av mänsklig handling och ansträngning.  87

Vad är det då ikonerna ska framställa och förmedla enligt den ortodoxa kyrkotraditionen? 

Dess främsta uppgift är att framställa sanningen. Kyrkan talar om sanningen, men den ska 

även visa sanningen. Denna sanning, som kom genom att Ordet (Kristus) blev människa, 

ska alltså framställas i ikonmålningen. Sanningen som blev inkarnerad är också Ordets 

fullbordande, därför ska ikonerna översätta det som sägs i ord till bilder, de ska visa 

sanningen. Ett exempel på detta som Ouspensky skriver om är hur Johannes Döparen 

beskriver Jesus som Guds lamm (Joh 1:29), då menar Johannes Döparen att Kristus de 

facto är ett lamm utan att Kristus ska offras som ett lamm. Guds inkarnation fullbordar 

symbolerna och ordet genom att Sonen inkarneras till att bli en människa.  88

 Ouspensky 2000, 42, 49.85
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Ikonerna ska därmed framställa och förmedla sanningen. Dock så ska ikonerna inte endast 

framställa och förmedla historiska fakta. Om ikonernas uppgift var endast att framställa 

historiska fakta, så skulle dessa till exempel endast visa på Jesu mänskliga sida, och 

därmed strunta i hans gudomliga sida. Som det redovisades i St. Johannes av Damaskus-

delen ovan så var både inkarnationsargumenten samt de kristologiska argumenten viktiga 

för de som hade vördnad för de heliga bilderna. Därmed måste ikonerna även framställa 

och förmedla Kristus gudomliga natur. Om en ikonmålare ska måla en ikon över Kristus 

måste hen inse att man betraktar Kristus båda naturer; både det mänskliga och det 

gudomliga. Att framställa detta är att framställa Kristus mystiska person, där dessa två 

naturer på ett mystiskt och outgrundligt sätt är oskiljaktiga samtidigt som de är utan 

sammanblandning. Ikonerna ska därmed, både genom mänsklig aktivitet och ansträngning 

samt genom Andens ingripande, framställa det mänskliga och det transcendenta.  89

Ikonerna är dock inte identiska med dess prototyp (den/de som ikonen avbildar). Ikonerna 

försöker inte, som redovisades ovan, att endast ge oss historiska fakta kring det som 

avbildas, utan även visa den transcendenta verkligheten, exempelvis Kristus mystiska 

person som består av två naturer. Ikonerna har alltså en speciell förbindelse med dess 

prototyp, men på vilket sätt är ikonen ej identisk med denna prototyp? Ouspensky skriver 

att ikonerna har denna förbindelse på grund av att de just representerar prototypen och bär 

prototypens namn. Olikheten ligger i att ikonen och prototypen är av olika naturer (kött 

visavi materia).  90

Men en ikon är mer än bara en representation av det den representerar. Ikonerna anses vara 

heliga inom den ortodoxa kyrkotraditionen. Det är de på grund av att de blir heliggjorda 

genom den heliga Andens nåd. Denna nåd får de mottaga just på grund av att de 

representerar det heliga.  Detta mystiska förhållande som ikonerna innehar med sina 91

prototyper gör att kyrkan kan förmedla och skapa en bild som svarar mot dess unika natur. 

På detta vis skapar ikonerna speciella och mystiska band mellan dess betraktare och 

ikonens prototyp. Denna mystiska förbindelse och band som ikonen skapar förutsätter den 
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helige Andens nåd som kommer över ikonen under dess skapelseprocess. Det är genom 

den helige Andens nåd som det heliga, det transcendenta, åskådliggörs för det icke-

transcendenta.  92

Ouspensky beskriver mer tydligt vad ikonerna fyller för funktion inom den ortodoxa 

kyrkotraditionen. Han tar framför allt upp tre övergripande funktioner som ikonerna 

innehar inom den ortodoxa kyrkotraditionen. Ikonerna är bilder för människans 

gudomliggörelse. Ikonerna representerar prototypens gudomliggörelse för att visa på hur 

Guds nåd reellt är närvarande i vårt liv här på jorden. De visar på hur människan kan ta del 

av det gudomliga livet här och nu under ens världsliga liv. En av ikonernas innebörder är 

att gestalta nådens ingripande över människor som har blivit gudomliggjord, exempelvis 

helgonen. Detta är en av anledningarna till att ikonerna inte visar det avbildade på ett 

naturalistisk vis inom den ortodoxa traditionen, de vill visa på hur personen har gått från ett 

förgängligt liv till ett icke-förgängligt liv. Syftet med att visa på människors 

gudomliggörelse är att leda betraktarna till detta tillstånd, ikonerna är ett redskap för att en 

ska bli gudomliggjord.  93

Ett annat övergripande syfte och funktion som finns hos ikonerna enligt Ouspensky är att 

de ska vara en konstruktiv andlig vägledning till att leva ett kristet leverne. Detta kopplas 

också ihop med människans gudomliggörelse eftersom en viktig del för att bli 

gudomliggjord är genom bön och goda handlingar.  Ikonerna ger betraktarna andlig 94

vägledning genom att visa på hur dess prototyper levde och verkade. Den främsta 

vägledningen som ikonerna kan ge oss är dock i bön. De ger oss två riktningar i vilka vi 

ska rikta vår bön: till Gud och till vår omvärld.  Ikonerna visar även för oss hur vi ska 95

rikta alla våra känslor, hela vårt intellekt och hela vår mänskliga natur för att leva ett gott 

kristet leverne och på så vis bli gudomliggjorda.  96
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Det tredje syfte och funktion som Ouspensky skriver är det mest övergripande: ikonerna är 

en del av kyrkans undervisning om den frälsning som kyrkan bringar till jorden. Detta 

syfte är lika universellt som hela den ortodoxa kyrkan själv. Detta påvisar, enligt 

Ouspensky, hur viktig del ikonerna har i den ortodoxa kyrkan och vilken viktig del de är av 

den heliga Traditionen.   97
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Kapitel 3. Avslutande del  

3.1 Jämförelser och slutsatser 

Under denna avslutande del av kandidatuppsatsen kommer Lönnebos ikonteologi att 

jämföras med de två svenskkyrkliga teologernas ikonteologi och med den ortodoxa 

kyrkans ikonteologi. Slutsatserna av dessa jämförelser kommer att presenteras löpande i 

följande delar. 

3.1.1 Biskop emeritus Martin Lönnebos ikonteologi 

I denna del av kandidatuppsatsen så kommer Lönnebos ikonteologi kort sammanfattas och 

även problematiseras. Detta för att jämförelserna och analyserna nedan ska bli så tydliga 

som möjligt.  

I delkapitel 2.1 Biskop emeritus Martin Lönnebo och ikonerna presenteras Lönnebos 

ikonteologi utifrån fyra olika huvudteman. I det första delkapitlet 2.1.1 Ikonernas mystik 

presenteras Lönnebos ikonteologi utifrån dess mystiska drag. Lönnebo menar att ikonerna 

är bilder för att förmedla den transcendenta världen till den icke-transcendenta världen. 

Denna mystik skapar både en relation till det gudomliga och till en själv (ens inre ikon). 

Detta sker genom den helige Andens omslutning både av ikonmålaren och av ikonen.  

Lönnebo menar att dessa mystiska funktioner är viktiga för västkyrkan framför allt för att 

de fyller två viktiga funktioner. De ska skapa en relation till det transcendenta och till ens 

egna inre ikon. Samt för att logiken och den hörande tron har fått mycket utrymme i 

västkyrkan medan den andliga gestaltningen och seendets tro också måste få ta plats.  Den 98

sista funktionen gällande att mystiken är en reaktion på grund av logikens utrymme i 

västkyrkan är något som har präglat Lönnebos teologi i helhet. Lönnebo har under och 

efter sin karriär i Svenska kyrkan försökt att nå ut till den moderna sekulära svensken. 

Lönnebo menar att för att man ska nå ut till den moderna svensken så krävs en direkt 

upplevelse av en enhet med Gud och genom detta få till en Gudserfarenhet. För att detta 
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ska kunna uppnås krävs en konkret handling eller ting gentemot det andliga, till exempel 

ikonen.  99

I delkapitel 2.1.2 Ikonernas helande redovisades hur viktig Lönnbo tycker att ikonen är för 

att en kristen ska kunna hela och restaurera sin inre ikon. Enligt Lönnebo så gör ikonerna 

detta genom att de speglar det transcendenta och ens egna inre ikon vilket kan få Anden att 

restaurera vårt inre liv och på detta vis kan en individ att få en bättre Gudsrelation. Likaså 

betonar Lönnebo hur ikonerna kan råda bot på människans identitetsförvirrade stadie som 

har stärks genom dagens sekulära samhälle som innehar en stor brist på andlighet. Detta 

andliga sökande och behov kan ikonen upphäva och uppfylla i viss mån genom att vara en 

tydlig andlig gestaltning. Det som gör ikonens helande extra intressant är att det tycks som 

om ikonerna står i helgelsens tjänst enligt Lönnebo. Trots att han inte skriver detta explicit 

så är det mycket som tyder på detta. Framför allt när Lönnebo skriver att vår inre ikon ska 

belysas av den helige Anden.  Precis detta såg vi i Peters redogörelse för luthersk 100

helgelseteologi, där Andens belysning ska leda en människa till pånyttfödelse. Likaså kan 

vi se detta hos Lönnebo när han skriver att Anden ska restaurera vårt inre så att vi ska 

kunna restaurera våra medmänniskor och vår skapelse. Detta såg vi också hos Peters när 

han redovisade att Andens belysning kommer leda till en pånyttfödelse. Denna 

pånyttfödelse kommer i sin tur leda till lydnad av Guds bud och den helgade människan 

kommer att begå kärleksfulla handlingar gentemot sina medmänniskor. Därmed kan man 

se en tydlig koppling mellan ikonernas helande funktion och luthersk helgelseteologi hos 

Lönnebo. Ikonerna fyller då en viktig funktion inom Svenska kyrkan om de även står i 

helgelsens tjänst. 

I delkapitel 2.1.3 Ikonerna, ekumeniken och urkyrkan redovisades att Lönnebo betonar att 

ikonerna är ett arv från den odelade apostoliska kyrkan och på så vis kan brukas av hela 

kristenheten. Likaså redovisades det att Lönnebo menar att ikonerna framför allt har 

förvaltats och spridits ifrån de orientaliska och ortodoxa kyrkotraditionerna. Därmed är 

ikonerna också påverkade av dessas kyrkors teologi, spiritualitet och filosofi. Detta verkar 

inte vara ett problem för Lönnebo, trots att detta i viss mån vore problematiskt för en 
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luthersk teolog. Till exempel gällande ikonmotiv så bör det vara problematisk att jungfru 

Maria gestaltas som närvarande under pingstundret (Apg 1:1-11) på ortodoxa ikoner. 

Gällande just detta ikonmotiv ter det sig som Lönnebo inte har några invändningar emot 

eftersom han själv innehar en koptisk ikon med just detta motiv.  Det blir därmed tydligt 101

att Lönnebo fokuserar på ikonerna som ekumeniska istället för att problematisera angående 

ikonmotiv och vad som anses vara godtyckligt för ett lutherskt samfund. Även gällande 

ikonernas ekumeniska funktion så framställs det mystiska som centralt då ikonerna innehar 

en mystisk koppling till urkyrkan vilket i sin tur kan leda kyrkan till att återigen bli odelad.  

I det sista delkapitel 2.1.4 Ikonerna som redskap i bön, förkunnelse och tro läggs fokus på 

hur Lönnebo menar att ikonerna kan vara hjälpare i ens kristna liv. Gällande bön så kopplar 

han det till 1 Thess 5:17 ”be ständigt” där Lönnebo menar att ikonen är en evig bön samt 

att de är synliga böner. Ikoner är redskap i förkunnelse på så vis att de ska få oss att se det 

transcendenta och vår inre ikon. Likaså ska inte ikonerna bli prisade utan deras uppgift är 

att få betraktaren att prisa Gud. De är förkunnare också genom att de ständigt samspelar 

med det skrivna Ordet. Likaså är de redskap i ens individuella tro på grund av att de är 

konkreta och slitstarka. Precis som med förkunnelse vill de få dess betraktare att rikta 

fokus mot Gud och mot ens inre istället för det sekulära samhällets fokus på det ytliga.  

3.1.2 Martin Lönnebos ikonteologi jämfört med Larssons och Hermanssons ikonteologi 

I denna del kommer jämförelsen mellan Lönnebos ikonteologi och de två andra 

svenskkyrkliga teologernas ikonteologi att redovisas. Först kommer Larssons ikonteologi 

att redovisas och senare Hermanssons. 

Larsson skriver om ikoner som fönster mot Gud och mot den himmelska verkligheten. 

Med detta menar han att de är förmedlare och förkunnare av det som ikonen gestaltar. De 

är inte bilder eller konst utan kult. Larsson definierar ikoner som jordiska avbilder av dess 

himmelska urbild. Detta eftersom det finns en mystisk relation mellan ikonen och det som 

ikonen gestaltar. Likaså är ikonerna inte bara förmedlare av ett endimensionellt slag utan 

tvådimensionellt: betraktaren ser det himmelska och det himmelska ser betraktaren. Detta 

gör även ikonerna till relationsskapare mellan det himmelska och dess betraktare. Larsson 
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poängterar också att ikonerna är ekumeniska och har sitt ursprung i urkyrkan. Larsson 

menar att i och med det ökade kyrkohistoriska intresset för kyrkans rötter så har ikonerna 

kommit att bli allt mer populära i västkyrkan. Likaså menar Larsson att kyrkan har ett 

behov av bilder som förmedlar Bibelns budskap och det är ett behov som ikonerna kan 

uppfylla. Det vi ser i Larssons ikonteologi är därmed en mycket traditionell ikonteologi 

och det finns många likheter med Lönnebos ikonteologi. Utifrån det som Larsson skriver i 

sin bok så har han och Lönnebo nästintill identiska ikonteologier. 

En likhet mellan Lönnebos och Larssons ikonteologi är att ikonerna är föremål för kult. De 

är inga vanliga konstverk eller bilder, utan har en mystisk relation till det som de gestaltar. 

Denna relation som ikonerna har är tvådimensionell, enligt både Lönnebo och Larsson. 

Betraktaren ser det gudomliga/transcendenta och det gudomliga/transcendenta ser 

betraktaren. Därmed anser både Lönnebo och Larsson att ikonerna är relationsskapande 

genom denna mystiska förbindelse som ikonen har till det som den gestaltar. Larsson 

skriver dock inget om hur detta kan påverka betraktaren som Lönnebo skriver mycket om. 

En annan likhet som man finner mellan dessa två teologer är att de båda anser att ikonerna 

är ekumeniska på grund av sina rötter till urkyrkan. Precis som Lönnebo så skriver Larsson 

att ikonerna är från den odelade kyrkans tid men att de framför allt har kommit att verka i 

östkyrkan och inte så mycket i västkyrkan, särskilt inte i de protestantiska samfunden. Men 

nu har detta förändrats på grund av det finns ett behov av att både se och höra Guds ord. 

Likt Lönnebo så poängterar Larsson att detta är ett behov som ikonerna kan uppfylla för 

individen. Båda teologerna har därmed ett stort fokus på ikonernas relationsskapande 

funktioner genom dess mystiska relation både till det gudomliga/transcendenta och till 

Bibelns ord.  

Det finns därmed en stor likhet mellan Lönnebos och Larssons ikonteologi. Den främsta 

skillnaden som kan utskiljas mellan dem är att Larsson inte skriver något om människans 

inre ikon, något som är en mycket central del i Lönnebos ikonteologi. I övrigt så går det 

dock endast att anmärka likheter mellan dessa två och deras ikonteologi. Detta kan 

förklaras med att de båda har en mycket traditionell syn på ikonerna och båda ligger 

väldigt nära den ortodoxa ikonteologin (som kommer att redovisas nedan). Förklaringen 

till detta är, enligt mig, att de ser ikonerna som kult och att de anser att ikonerna omges av 

mystik.  
!40



Låt oss nu jämföra Lönnebos och Hermanssons ikonteologi, vilka likheter och skillnader 

kan man finna där? Hermanssons presenningsikoner visar på hur han experimenterar med 

traditionella ikonmotiv tillsammans med moderna livsförhållanden. Han betonar att han 

inte är en klassisk ikonmålare eftersom han inte väljer att följa den klassiska ikonkonstens 

regler. Hans betoning av detta i sin inledning i sin bok visar på att han, trots sin 

experimentella dragning, ändå har en respekt gentemot det traditionella ikonmåleriet. 

Något som ses tydligt i Lönnebos ikonteologi.  

Trots Hermanssons betoning att han inte är en klassisk ikonmålare så väljer han ändå att ta 

vara på vissa traditionella ikonregler gällande färger, former och känsla. De regler som han 

inte följer gäller motiv, då det är dessa som han gör i en mer modern riktning. Anledning 

till att han väljer att skapa på detta vis är på grund av en önskan att bearbeta ikonreglerna 

för att skapa mer läkande och helande bilder för människor och individer. Här ses en 

väsentlig skillnad mellan Lönnebo och Hermansson. Lönnebo betonar att de traditionella 

ikonerna innehar en funktion av helande av människans inre och att detta sker genom 

Andens helande kraft. Detta eftersom ikonreglerna är i samspel med Ordet och med 

kyrkans lära. Därmed så behövs det ingen nybearbetning av ikonernas motiv för att de ska 

ha en mer läkande effekt hos människor. Lönnebo betonar att det är ikonernas traditionella 

motiv och teologi som ger ikonerna dess helande grund. Likaså betonar Lönnebo att 

Traditionen är viktig för ikonmålaren att följa eftersom det är kyrkans lära och Bibelns ord 

som ska gestaltas. 

Hermansson innehar därmed inte en traditionsbunden ikonteologi gällande hans 

presenningsikoner. Istället menar Hermansson att traditioner och tolkningar är något som 

är föränderligt och han ser det som något positivt för kyrkan. Detta perspektiv som 

Hermansson innehar gällande ikoner är något som Lönnebo ej tycks dela. Lönnebo 

poängterar att ikonernas oföränderlighet är något som ger dem dess rötter till den odelade 

apostoliska kyrkan. Hermansson lägger inget fokus på att ikonerna kan spåras till urkyrkan 

och detta är nog på grund av hans betoning att föränderlighet är något positivt för kyrkan.  

Fokuset för Hermanssons ikonteologi är att ikonerna är konkretiserad teologi vilket syns 

tydligt då det är detta som hans presenningsikoner uppfyller för honom. Hermanssons 
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presenningsikoner representerar hans teologi. Likaså kan man ana att hans val av material 

är ett annat exempel på hans egen teologi. Istället för att måla ikoner på klassiska tåliga 

material så väljer Hermansson att måla på slitna och förbrukade presenningar på grund av 

att han vill värna skapelsen. Anledningen till att Hermansson väljer att måla 

presenningsikoner för att konkretisera sin teologi är för att han menar att den ortodoxa 

kyrkan gör så genom att måla traditionella ikoner. Hos Lönnebo är ikonerna konkretiserad 

teologi också, men för kyrkan och för kyrkans tradition, inte hos den enskilda teologen 

eller ikonmålaren. Detta är också en väsentlig skillnad mellan Lönnebo och Hermansson. 

Således kan vi finna att Larsson innehar en nästintill helt identisk ikonteologi med 

Lönnebo medan hos Hermansson så ser vi framför allt skillnader gentemot Lönnebo, 

med få undantag. Larssons betoning på ikonernas rötter i urkyrkan, ikonernas 

oföränderlighet samt dess mystiska kontakt med det himmelska är uppfattningar som 

helt delas med Lönnebo. Hermanssons betoningar på ikonen som teologens 

konkretiserad teologi och föränderlighet gör att han ligger längre ifrån Lönnebos 

ikonteologi. Dessa likheter och skillnader mellan Lönnebo, Larsson och Hermansson 

visar på den bredd som spås i Svenska kyrkan gällande ikonteologi. 

3.1.3 Martin Lönnebos ikonteologi jämfört med den ortodoxa ikonteologin 

I delkapitlet ovan så beskrevs både Lönnebo och Larssons ikonteologi som mer klassisk än 

Hermanssons. Med ”klassisk” kan man mena en mer ortodox ikonteologi. Men på vilket 

sätt är Lönnebos ikonteologi mer lik den ortodoxa, än till exempel Hermansson? Vilka 

likheter och skillnader finner man mellan den ortodoxa ikonteologin och Lönnebos? Det 

ska detta avsnitt försöka besvara. 

Inkarnationsargumentet kan sägas vara den ortodoxa ikonteologins grund. Gud blev 

människa och därmed blev Gud synlig för människan. På grund av Guds inkarnation bryts 

bildförbudet i Andra Mosebok och det heliga får därmed ta gestaltning på de heliga 

bilderna. Detta argument återkom ofta hos St. Johannes av Damaskus och även hos 

Lönnebo. Ett annat grundläggande argument som den ortodoxa kyrkan innehar, som 

Lönnebo delar, är att ikonerna inte själva söker dyrkan, utan vill att dess betraktare ska 

dyrka Gud och den som ikonen gestaltar. Detta är även en anledning till varför 

ikonmålaren måste ta ett steg tillbaka och inte prägla bilden efter sin egen estetik eftersom 
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ikonen inte ska bli dyrkad. Just att ikonen själv inte vill bli dyrkad och att ikonmålaren ska 

ta ett steg tillbaka för att följa Traditionen är argument som Lönnebo delar med den 

ortodoxa kyrkotraditionen.  

Ett argument som kom från ikonoklasterna var gällande att materia var något negativt och 

därmed ska kyrkan ej bruka för mycket materia. Detta tillbakavisas av St. Johannes av 

Damaskus eftersom all materia är skapad av Gud och därmed är något gott. När Lönnebo 

har försökt förmedla och skapa ett nytt konkret andaktsliv för den moderna sekulära 

svensken så har han betonat konkretion genom att använda flera sinnen än endast hörseln. 

Att lukta, höra och se kräver materia och det är detta som Lönnebo tror kan hela den 

identitetsförvirrade individen. Därmed har Lönnebo också en positiv syn på att bruka 

materia för att uppnå en tro på och en dyrkan av Gud. 

Gällande ikonernas helande funktion, att de ska hela ens inre själsliga ikon, är detta en 

funktion som delas mellan Lönnebo och den ortodoxa kyrkan. Ikonerna är en integrerad 

del av den ortodoxa liturgin och av den ortodoxa Traditionen. Detta eftersom ikonerna är 

en del av att människan ska uppnå gudomliggörelse. Ikonerna kan hela människans 

relation till det transcendenta på grund av Andens ingripande i ikonerna och i dess 

betraktare. Ikonerna försöker även förmedla att en ska leva ett gott kristet leverne så som 

helgonen har gjort och detta gör ikonerna framför allt genom att få betraktaren att be. 

Ikonerna är redskap för att en betraktare ska mer och mer hänge sig åt Gud och därmed 

leva ett allt mer perfekt kristet liv. Till slut kan därmed betraktaren bli gudomliggjord och 

uppnå människans ursprungliga perfekta stadie. 

Lönnebo och den ortodoxa kyrkan delar därmed uppfattningen att ikonerna är en del av att 

nå gudomliggörelse/helgelse. När Lönnebo menar att människans inre själsliga ikon ska bli 

restaurerad av den helige Andens ingripande, så ter det sig som att det är just det 

ovannämnda som Lönnebo menar. Likaså när det gäller att ikonerna ska leda till bön och 

förkunnelse, detta tycks också delas med den ortodoxa ikonteologin och 

gudomliggörelseteologin. Lönnebo skriver inte specifikt att ikonerna kan hjälpa en 

människa att uppnå helgelse. Däremot menar han att människans inre ikon kan bli 

restaurerade av den heliga Anden, något som är väldigt likt att en människa ska bli helgad 

genom Andens belysning vilket leder till en inre pånyttfödelse. Precis som att ikonerna står 
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i gudomliggörelsens tjänst i den ortodoxa kyrkotraditionen så ter det sig som att Lönnebo 

menar att ikonerna står i helgelsens tjänst.  

En skillnad som dock kan anmärkas mellan Lönnebo och den ortodoxa kyrkotraditionen är 

att inom den ortodoxa kyrkotraditionen så är ikonerna en integrerad del av liturgin. Enligt 

Lönnebo är ikonerna framför allt ett bruk för individen istället för att brukas i gudstjänstens 

liturgi. Ikonerna är också till för individen inom den ortodoxa kyrkotraditionen men de är 

också till bruk för hela kollektivet som tar sig uttryck under exempelvis gudstjänsten när 

ett specifikt helgon lyfts fram och dess ikon är med i processionståget. Detta mer liturgiska 

bruk tar Lönnebo aldrig upp. Detta kan förklaras med att han framför allt försöker 

introducera ikonerna på en individuell nivå. Han skriver sina böcker för enskilda läsare och 

inte till församlingar. 

Således kan det skönjas likheter mellan Lönnebo och den ortodoxa kyrkotraditionen. Det 

är uppenbart att Lönnebo har blivit starkt påverkad av den ortodoxa kyrkotraditionens 

ikonteologi. Den främsta likheten är att ikonerna står i gudomliggörelsens/helgelsens 

tjänst. Detta eftersom det ter sig som att Lönnebo också erkänner att människan kan uppnå 

ett perfekt stadie, precis som Peters skriver. Detta är intressant för då har gudomliggörelse 

och helgelse i princip samma innebörd. Anledningen till att det går att tolka att Lönnebo 

menar att människan kan uppnå ett perfekt stadie är för att han menar att Andens 

restauration ska ske på den inre heliga själsliga ikonen som Gud ritade och som skadades 

av syndafallet.  Lönnebo vill alltså att människan ska återgå till ett stadie som var perfekt 102

och där ingen synd fanns. På grund av dessa liknelser så ter det sig som om ikonerna har 

nästintill exakt samma funktioner och teologi hos Lönnebo och hos den ortodoxa 

kyrkotraditionen. 

3.2 Sammanfattning  

Det denna kandidatuppsats har undersökt är vilken ikonteologi biskop emeritus Martin 

Lönnebo har. Kandidatuppsatsen har, genom sin analys och sina jämförelser, påvisat att 

Lönnebo innehar till stor del en klassisk ikonteologi med många essentiella likheter med 

den ortodoxa kyrkan. Där den främsta likheten kan hävdas vara att ikonerna står i 
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helgelsens tjänst för Lönnebo, precis som de gör i gudomliggörelsens tjänst för den 

ortodoxa kyrkan. Likaså har denna studie påvisat hur Lönnebo och Larsson delar många 

likheter i sina ikonteologier, medan Hermansson och Lönnebo skiljer sig åt. Detta kan visa 

på bredden av hur man uppfattar vad ikonerna ska uppnå inom Svenska kyrkan. 

I inledningen redovisades att Svenska kyrkan inte har en fastställd ikonteologi. Det var på 

grund av detta som denna studie ansågs vara nödvändig. Ur ett mindre perspektiv handlar 

den endast om en före detta biskop ikonteologi. Visserligen en biskop som har haft stort 

inflytande över Svenska kyrkan och som med stor sannolikhet har kommit att påverka sitt 

samfunds bruk av ikoner. Ur ett bredare perspektiv vill denna kandidatuppsats börja 

undersöka angående vad Svenska kyrkans församlingar egentligen vill uppnå med sitt bruk 

av ikoner. Brukas de för att konkretisera teologi? Är det för att ikonerna ska stå i 

helgelsens tjänst, som de gör för den ortodoxa kyrkan gällande gudomliggörelse? Frågorna 

är många och förblir obesvarade till ett biskopsbrev angående ikoner skrivs. Det denna 

kandidatuppsats vill uppnå, förutom att redovisa Lönnebos ikonteologi, är att väcka 

intresse för dessa frågor. Den vill påbörja ett studium där kritiska frågor ställs till Svenska 

kyrkans bruk av ikoner. Det är detta som denna kandidatuppsats är en inledning på.  
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