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Uppsatsen ämnar att genom en ikonologisk analys undersöka altarskulpturgruppen, belägen 

i S:ta Maria Magdalena kyrka i Stockholm. Det man vet om skulpturgruppen är mycket 

begränsat. Man vet att gruppen gavs som gåva till kyrkan 1764 av slottsdeputationen vid 

Stockholms slott. Skulptören är än idag okänd. Syftet är att undersöka skulpturgruppens 

symboliska relevans i det religiösa klimat som rådde vid tiden då den flyttades till kyrkan. 

Uppsatsen ämnar koppla symboliken med pietismen – en religiös rörelse som växte fram i 

Tyskland under 1600- och 1700-talet och spred sig till Sverige under 1700-talet. Analysen 

kommer att använda sig av en komparativ metod där bl.a den pietistiska ikonografin 

jämförs med den katolska. Uppsatsens bildmaterial utgörs, förutom skulpturgruppen, 

huvudsakligen av emblem och andra gravyrer men även målningar och teckningar. Det 

ikonologiska perspektiv som kommer att användas i uppsatsen kommer ta stöd i Michael 

Baxandalls bok Patterns of intention.  

     Resultatet visar på att skulpturgruppens ikonografi delvis kan kopplas till pietismens 

bildspråk. Cor ardens – ett brinnande hjärta – som kyrkans högra skulptur håller i sin hand. 

används flitigt i pietistisk retorik och emblematik. Symboliken blir även relevant när man 

analyserar den ur den religiösa konflikt som kretsade kring Maria Magdalena församling 

mellan pietister och lutheranska ortodoxa. 

 

Sökord: S:ta Maria Magdalena kyrka, pietism, emblem, cor ardens, sacre coeur, Johann 

Arndt, Södermalm, Stockholms slott 
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INLEDNING 

 

Hur går man till väga när man vill tolka konstverk som saknar dokumentation om 

upphovsman, datering och annan väsentlig information? Man ställs inför uppgiften att gå runt 

problemet och angripa konstverket ur ett annat perspektiv. Man kan analysera verket ur dess 

ikonografiska innehåll och ikonologiska kontext. I S:ta Maria Magdalena kyrka, Bild 1, ställs 

man inför en sådan uppgift.  

 

När man träder in genom västportalen, som tros vara ritad av Nicodemus Tessin d.y. och är 

den enda delen av exteriören som klarade branden 1759, möter man en ljus interiör ritad av 

arkitekten Carl Johan Cronstedt. När man skrider fram genom mittskeppets bänkrader når 

man till slut altaret, Bild 2, – en kombination av måleri, stuck och skulptur. Altartavlan 

målades av den unga konstnären Louis Masreliez och iscensätter det klassiska motivet 

Hedarnas tillbedjan.  Masreliez far Adrien Masreliez står för träornamentiken som omgärdar 

tavlan och pryder absidens tak. Till sist har vi de två gipsskulpturer, Bild 3a och 3b, som 

flankerar vardera sida av målningen. När det gäller dessa skulpturer gör dokumentationen en 

besviken. Det man har dokument på är att skulpturerna, tillsammans med altarringen, 

donerades till kyrkan av slottsbyggnadsdeputationen under 1760-talet. Altarringen var tänkt 

som balustrad i Rikssalen i Stockholms Slott men hade magasinerats innan den donerades till 

kyrkan.1 Skulpturerna vet man inte vem som har utfört.2  

 

Bristen på dokumentation har lett till att det inte finns mycket studier av skulpturerna att ta del 

av. Jag ser det därför aktuellt att fylla tomrummet. Jag menar att vi med den lilla information 

vi har tillsammans med en bredare förståelse av kontexten kan förstå verkets ikonografi och 

ikonologi bättre. 

 

Syfte och frågeställning 

Uppsatsen ämnar undersöka skulpturgruppens förankring i det religiösa klimat som rådde i 

Stockholm i slutet av 1600-talet och stora delar av 1700-talet. Fokuset i den ikonografiska 

analysen kommer att ligga i den högra skulpturens symbolik – det brinnande hjärtat – 

                                                 
1 Göran Kåring, ”Rom på Södermalm – Maria Magdalena kyrka”, Kyrkornas hemlighet – Stockholm, Britta Johansson (red.), 

Medströms Bokförlag, Stockholm, 2017 
2 Göran Kåring, fil. dr i konstvetenkap och f.d. präst i Maria församling. Personlig intervju 12/4-17 
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eftersom jag vill mena att den kan hjälpa oss att förstå skulpturgruppen som helhet och dess 

relevans i Maria Magdalena kyrka vid tiden när skulpturerna flyttades till kyrkan.  

 

Syftet med denna uppsats är alltså inte att urskilja en möjlig upphovsman till skulpturgruppen. 

Eftersom skulpturerna förmodligen togs fram ur Stockholms Slotts magasin inför 

omplaceringen i Maria Magdalena kyrka3 är en datering svår att göra. Utan en datering krävs 

ett arkivarbete som inte är möjlig inom den begränsade tidsperiod som denna uppsats utgör.   

 

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

• Hur skiljer sig den pietistiska ikonografin kring det brinnande hjärtat från dess 

katolska motsvarighet? 

• Hur kan den pietistiska ikonografin kopplas till Slottskyrkan? 

• Hur speglar skulpturgruppen det religiösa klimatet inom S:ta Maria Magdalena 

församling? 

 

Material 

Mitt studieobjekt är skulpturgruppen som pryder S:ta Maria Magdalena kyrkas altare. Jag har 

personligen haft tillgång till kyrkan då jag bor i Stockholm. Jag har valt att fokusera analysen 

på den högra skulpturen då dess symbolik äger en speciell relevans för studien. De resterande 

elementen av altaruppsatsen kommer att nämnas men däremot inte ingå i min analys.  

 

För att granska ikonografin kring det brinnande hjärtat kommer jag att ta hjälp av bildmaterial 

utanför skulpturens medium. Johann Arndt (1555–1621) var en tysk teolog som föregick den 

pietistiska teologin. Hans skrifter skulle komma att ha stor påverkan på 1600- och 1700-talets 

teologi och ikonografi både för sitt metaforstarka språk men också för de emblem som 

illustrerade hans böne- och andaktsböcker. 1597, fyra år efter Cesare Ripas Iconologia, kom 

han ut med skriften Ikonographia som användes flitigt under 1600- och 1700-talet.4 Under 

den första tiden efter reformationen pågick en diskussion kring användandet av bilder och 

symboler inom den protestantiska kyrkan och Arndts bok var ett ställningstagande i den 

                                                 
3 Kåring, intervju, 12/4-17  
4 Johanna Vuolasto Pietismin kuva – ikkuna yksityiseen hengellisyyteen, diss. Helsingfors universitet, Kouvola, 2011, sid 49   
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frågan. Boken grundar sig på Martin Luthers bilduppfattning men ger bilderna en större 

betydelse än Luther gav.5  

 

Förutom Ikonographia (som inte ingår i undersökningens material) skrev Arndt ett flertal 

böne- och andaktsböcker som blev mycket populära, även i Sverige. Bland dessa finns ”Fyra 

böcker om den sanna kristendomen” och ”Paradis lustgård”. De emblem som används i denna 

uppsats är tagna ur ”Fyra böcker om den sanna kristendomen”. Texterna jag citerar i kapitlet 

om pietismen är huvudsakligen tagna ur Paradis lustgård. Philipp Jacob Spener (1635-1705), 

en av de första och främsta förespråkarna för den pietistiska läran, publicerade sin skrift Pia 

Desideria som ett förord till 1675-års upplaga av Johann Arndts ”Fyra böcker om den sanna 

kristendomen”. På så sätt blev Arndt flitigt läst inom den pietistiska rörelsen. 1678-9 utkom 

den första upplagan med emblemillustrationer. Emblemen skulle hädanefter bli vanligt 

förekommande i Arndts böcker.6 I analysen av pietismens bildspråk och teologi kommer 

emblem att användas från 1750-års upplaga av ”Fyra böcker om den sanna kristendomen” och 

textutdrag ur 1733-års ”Paradis lustgård”. 

 

Som en del av undersökningen av den katolska ikonografin har Cesare Ripas Iconologia 

använts. Den publicerades för första gången 1593 men jag har använt mig av 1611-års 

upplaga. I bildsamlingen Suecia antiqua et hodierna visualiserar Erik Dahlbergh det svenska 

1600-talet och dess sevärdheter i över 350 gravyrverk. Kungliga Biblioteket har nyligen 

digitaliserat hela samlingen med högupplösta bilder.7 I uppsatsen kommer tre av gravyrerna 

att användas – två som föreställer den gamla Slottskyrkan samt en av Maria Magdalena kyrka. 

Den digitala samlingen kommer att användas i undersökningen och kommer benämnas som 

Suecian. 

 

Teoretiska perspektiv och begrepp     

Undersökningen kommer att angripa studieobjektet ur ett ikonologiskt perspektiv. Till stöd 

kommer Michael Baxandalls teorier användas. Dessa formulerar han i sin bok Patterns of 

intention – on the historical explanation of pictures från 19858. Med begreppet ”intention” 

syftar Baxandall inte på en inre psykologisk process likt psykoanalysen utan snarare ett 

mänskligt tillstånd som kan undersökas genom att undersöka den samling omständigheter som 

                                                 
5 Vuolasto, 2011, opag.  

6 Vuolasto, 2011, opag.  

7 https://suecia.kb.se/F/X8FQ447UL3PK3AQGRUM3QH22KS183VXV672CEKMXM9UYHNDH9C-02452?func=find-b  

8 Michael Baxandall, Patterns of intention – on the historical explanation of pictures, The Bath press, Bath, 1985  

https://suecia.kb.se/F/X8FQ447UL3PK3AQGRUM3QH22KS183VXV672CEKMXM9UYHNDH9C-02452?func=find-b
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omgärdar verkets utförande.9 Baxandall menar att människor reflekterade annorlunda kring 

sin visuella omgivning i olika tider och platser i historien. Vi får vanor och egenskaper som 

påverkar hur vi hanterar nya visuella företeelser. Man växer alltså upp med vissa mentala 

förutsättningar men det betyder inte att man uttrycker dem i konsten. Därför är det viktigt att 

nå den förståelsen för att kunna analysera ett verk korrekt.10 

 

I boken ställer han sig en fråga gällande bildtolkning av tidigmodern konst: hur kan vi göra 

anspråk på sanningsenlighet i våra tolkningar av äldre verk? Hur kopplar vi vår teori om 

konstnärlig intention till den faktiska verkligheten? Baxandall undviker att använda begreppet 

”meaning” då konst inte är text och inte skall tolkas som en text. En bild har inte bara en 

”meaning”. Tolkningarna kan vara olika beroende på vilken kontext författaren väljer att utgå 

ifrån. Vår kunskap om de historiska sammanhangen för ett verk blir aldrig fullständig. Detta 

innebär dock inte att alla tolkningar är korrekta.11 För att tolkningen ska kunna göra anspråk 

på sanningsenlighet krävs en ”historisk legitimitet”. Legitimiteten handlar i mycket om att 

undvika anakronismer.12  

 

Här är några nyckelbegrepp som återkommer genom uppsatsen:  

 

Pietism – Ett nyckelbegrepp i denna uppsats är pietism. Med begreppet syftar jag på 

den religiösa rörelse som växte fram i slutet 1600-talet i Tyskland.13  Förpietismen 

kallas de strömningar som var i rörelse innan Philipp Jacob Spener. Man delar ofta 

upp pietismen i konservativ och radikal pietism. I denna uppsats används ordet pietism 

för att syfta på generella tendenser alternativt den konservativa grenen. Om 

radikalpietismen behandlas kommer hela benämningen att användas. 

 

Ortodoxin – Pietismen beskrivs ofta som en polariserande kraft mot den lutherska 

ortodoxin dvs. den officiella kyrkan14. Det är det som kommer syftas på med ordet 

ortodoxi i denna uppsats.  

                                                 
9 Baxandall, 1985, sid. 41, 42 

10 Baxandall, 1985, sid. 106 

11 Baxandall, 1985, sid. 116 

12 Baxandall, 1985, sid. 120 

13 Carl-Herman Tillhagen, ”Kyrka och religiositet under frihetstiden”, Den svenska historien. 6, Frihetstiden, 1719–1772, 

Jan Cornell (red.) m.fl., Bonnier, Stockholm 1967 

14 Carola Nordbäck, Samvetets röst: om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige, diss., 

Umeå universitet, Nyman & Jonsson, Sundsvall, Umeå, 2004, opag. 

https://www.researchgate.net/publication/279669510_Samvetets_rost_Om_motet_mellan_luthersk_ortodoxi_och_konservati

v_pietism_i_1720-talets_Sverige 

https://www.researchgate.net/publication/279669510_Samvetets_rost_Om_motet_mellan_luthersk_ortodoxi_och_konservativ_pietism_i_1720-talets_Sverige
https://www.researchgate.net/publication/279669510_Samvetets_rost_Om_motet_mellan_luthersk_ortodoxi_och_konservativ_pietism_i_1720-talets_Sverige
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Emblematik – Emblem växte under tidigmodern tid fram som en egen konstform. De 

förenar bild och text och användes ofta som illustrationer i böcker15. Då det pietistiska 

bildspråket spreds genom emblem kommer dessa att vara viktiga i denna uppsats. 

 

Cor ardens – den latinska översättningen av brinnande hjärta. I analysen kommer 

begreppet att användas flitigt. Med begreppet syftas symbolens form snarare än dess 

innebörd. Cor ardens är således inte begränsad till pietistisk ikonografi. 

 

Metod 

Uppsatsen kommer att använda sig av en komparativ metod. Analysens första kapitel 

kommer att behandla cor ardens- symbolikens teologiska grunder och konstnärliga 

uttryck. Syftet med kapitlet är att särskilja hjärtats pietistiska ikonografi med hjälp av 

en jämförelse med den katolska. Mitt studieobjekt kommer inte att ingå i 

komparationen då den behandlar katolsk och pietistisk hjärtikonografi på ett mer 

generellt plan. Komparationen kommer att i kapitel 2 hjälpa oss att förankra den 

pietistiska ikonografin i Stockholm och S:ta Maria Magdalena kyrka.  

 

Forskningsläge 

Mitt studieobjekt, Maria Magdalena kyrkas altarskulpturgrupp, har inte blivit 

behandlad i en vetenskaplig undersökning tidigare. Anledningen till detta kan man 

endast spekulera om. Förmodligen har svårigheterna i att finna fler dokument lett till 

att man har undvikit att undersöka skulpturgruppen. En som har försökt är Göran 

Kåring, fil.dr i konstvetenskap och f.d. präst i Maria församling. I boken Kyrkornas 

historia – Stockholm bidrar han med kapitlet om S:ta Maria Magdalena kyrka. Han 

hävdar där att den enklaste ikonografiska förklaringen till skulpturgruppen är att den 

vänstra skulpturen gestaltar Tron och den högra Kärleken. Han menar dock på att 

skulpturernas symboliska värde var av mindre vikt när de flyttades till kyrkan. Deras 

funktion var mer estetiskt är symboliskt.16 I denna uppsats vill jag problematisera den 

slutsatsen och undersöka skulpturens symboliska relevans i Maria församling vid tiden 

för placeringen i kyrkan 1764. 

 

                                                 
15 Nationalencyklopedin Band 5, sökord: ”emblem”, Bokförlag Bra böcker, Höganäs, 1991, sid. 457   

16 Kåring, 2017, sid. 173 
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Göran Kåring skriver i kapitlet att skulpturerna är ”stilmässigt ålderdomliga” när de 

flyttas till Maria Magdalena kyrka.17 Han baserar antagandet på den högra gestaltens 

romerskliknande dräkt som enligt honom stilistiskt passar bättre den svenska 

barocken. I så fall kan skulpturgruppen vara utförd för den gamla Slottskyrkan ritad av 

Nicodemus Tessin d.y. Kåring gjorde inför kapitlet i Kyrkornas hemlighet – Stockholm 

ett försök till att hitta en upphovsman till skulpturerna genom arkivarbete men det gav 

inget resultat.18 Svårigheterna att hitta en upphovsman grundar sig i det faktum att man 

inte kan datera skulpturerna19. Arkivarbetet som är nödvändigt för en sådan 

undersökning är således för stort för denna undersöknings begränsade tidsperiod. 

Därför gör uppsatsen ingen ansats att urskilja en särskild skulptör för verket.   

 

S:ta Maria Magdalena kyrka och dess församling har en lång historia som jag kommer 

att granska i min undersökning. Den digraste forskning som gjorts hittar man i boken 

Västra Södermalm intill mitten av 1800-talet. En stadsdel i förändring.20 Boken är 

skriven 1959 av Arne Munthe på uppdrag av Maria och Högalids församlingar och ger 

en utförlig historisk överblick av stadsdelen. När det kommer till religiositeten kring 

Maria Magdalena kyrka lägger han tyngdvikten på den konflikt som växte fram mellan 

den lutheranska ortodoxin och pietismen. Munthe skriver på ett ställe att Maria 

församling ”blev det viktigaste slagfältet i huvudstaden för striden mellan ortodoxin 

och radikalpietismen”.21  Denna undersökning ämnar delvis förankra skulpturgruppens 

symboliska betydelse i denna konflikt.  

 

S:ta Maria Magdalena kyrkas historia går ända tillbaka till mitten av 1300-talet. Till en 

början byggdes ett kapell på platsen men när Södermalms befolkning växte sig större 

blev behovet att bygga ut kapellet till en kyrka aktuellt. Nicodemus Tessin d.ä. fick 

under 1600-talets mitt detta uppdrag. Om kyrkans konstvetenskapliga historia skriver 

Efraim Lundmark i sin bok S:ta Maria Magdalena kyrka i Stockholm.22  

 

                                                 
17 Kåring, 2017, sid 173 

18 Kåring, intervju, 12/4-17 

19 Ragnar Josephson, ”Byggnaden”, Stockholms Slotts historia. Andra bandet. Det tessinska slottet, Martin Olsson (red.) P 

A Nordstedts & söner, Stockholm 1940, sid. 6 

20 Arne Munthe, Västra Södermalm intill mitten av 1800-talet – en stadsdel och dess kyrkliga liv, Nordisk Rotogravyr, 

Stockholm, 1959 

21 Munthe, 1959, sid. 214 

22 Efraim Lundmark, S:ta Maria Magdalena kyrka i Stockholm, Generalstabens litografiska anstalts förl, Stockholm, 1934 
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Pietismen som en historisk företeelse har ägnats mycket fokus inom den tyska 

historieforskningen men i Sverige har den inte fått lika mycket uppmärksamhet. Carola 

Nordbäck ägnar sin avhandling i historia åt den svenska, konservativa pietismen och dess 

konflikt med den lutherska ortodoxin under 1720-talet.23 Ingrid Rosells forskning utgör det 

viktigaste bidraget inom forskningen kring den svenska pietismens bildspråk. I bl.a 

Slottskyrkor. En spegel av 1600-talsmänniskan och tiden granskar hon Sveriges slottskyrkor. I 

några av dem hittar man symbolik taget från pietistiska emblem. Hon nämner bl.a Magnus 

Gabriel De la Gardies Läckö slottskyrka. Slottskyrkornas särart utvecklades under 1600-talet 

parallellt med att den s.k. förpietismen präglade kyrkolivet..24 Den finska konstvetaren 

Johanna Vuolasto undersöker i sin avhandling de pietistiska emblemen som man hittar i bl.a 

Johann Arndts religiösa skrifter. Hon tolkade emblemen med hjälp av Arndts texter.25 Även i 

denna uppsats kommer Arndts texter att ligga till grund för tolkningen av den pietistiska 

symboliken.  

 

Den katolska kulten kring hjärtat växte fram under 1600-talet och blev mer utbredd 

under 1700-talet. Inom den europeiska forskningen har denna undersökts otaliga 

gånger – speciellt i Frankrike. Hjärtkulten föddes i Frankrikes kloster i slutet av 1600-

talet och utvecklades till en nationell symbol med starka kopplingar till monarkin. Om 

detta skriver Raymond Jonas i sin bok från 2000.26 Om hjärtats spridning till Italien 

och jesuiterna skriver Simonetta Marin med fokus på konstnärernas ambition att 

närma sig det anatomiskt korrekta människohjärtat i konsten.27 Dock tycks svenska 

konstvetare ha undvikit den visuella kultur som denna kult banade väg för.      

 

Avgränsningar 

Uppsatsen undersöker huvudsakligen hur den högra altarskulpturen kan tolkas ur ett 

pietistiskt perspektiv och hur dess samspel med den vänstra skulpturen kan förstås ur 

de omständigheter som omgärdar skulpturerna. Den vänstra skulpturen kommer 

således inte att genomgå en djupare granskning än just hur den relaterar till den högra. 

Undersökningen är ikonografisk och ikonologisk. Det innebär att motivet och dess 

relevans i tiden står i centrum för undersökningen. Av denna anledning kommer 

                                                 
23 Nordbäck, 2004 

24 Ingrid Rosell, Slottskyrkor. En spegel av 1600-talsmänniskan och tiden, Ekblad & Co Tryckeri, Västervik, 2000 sid. 7-20 

25 Vuolasto, 2011   

26 Raymond Jonas, France and the cult of the sacred heart – an epic tale for modern times, University of California Press, 

2000 
27 Marin, Simonetta, The fleshy heart of Jesus, California Italian Studies, 5(1), 2014. 
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analysen inte att fokusera på det skulpturala mediet utan den symbolik som 

konstverket uttrycker.  

 

I den pietistiska symbolvärlden existerar en rik ikonografi utanför hjärtsymbolen. 

Hjärtat är dock en central symbol inom pietismen och eftersom det är just den som är 

relevant för min undersökning kommer endast den att analyseras i analysens första del. 

I analysens andra och sista del kommer undersökningen att fokusera på två miljöer i 

Stockholm – Stockholms slott och dess kyrka samt Maria Magdalena kyrka och dess 

församling. För att nå förståelse av omständigheterna kring skulpturgruppens flytt är 

båda miljöerna viktiga att undersöka. Angående slottsmiljön är det två aspekter som är 

viktiga att lyfta fram – den gamla slottskyrkan ritad av Tessin (då skulpturgruppen tros 

ha varit tänkt att stå i den)28 samt färdigställandet av slottsbyggnaden eftersom den bär 

många kopplingar till Maria Magdalena kyrka.    

 

Disposition 

Som nämndes ovan kommer analysen att vara indelad i två huvudkapitel. Det ena 

kapitlet går under rubriken ”Den katolska och lutherska ikonografin” och undersöker 

skillnader och likheter mellan den katolska och lutherska ikonografin kring cor ardens 

med syfte att utkristallisera den pietistiska innebörden. Det andra kapitlet ämnar 

förankra den ikonografi som undersöktes i kapitel 1 i den religiösa kontext som 

omgärdade skulpturgruppen. Första delen av kapitel 2 undersöker dess koppling med 

den monarkiska miljön. Den andra delen granskar Maria Magdalena församling och 

den religiösa konflikt som uppstod under första halvan av 1700-talet. Pietismen och 

cor ardens kommer att löpa som en röd tråd genom hela kapitel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Kåring, intervju, 12/4-17 
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ANALYS 

 

Den katolska och lutherska ikonografin 

S:ta Maria Magdalena kyrkas skulpturer är formade i gips29 och är 2.07 meter höga.30 

Skulpturernas yta är inte behandlad med färg förutom vissa detaljer av föremålen som 

gestalterna håller i. Skulpturgruppen består av två kvinnogestalter – en på vardera sidan av 

altartavlan Herdarnas tillbedjan målad av Louis Masreliez31 (1985-198732).  

 

Det man vet om omständigheterna kring skulpturerna är att de 1764 gavs till kyrkan 

som en gåva av slottsdeputationen på Stockholms Slott. Arkitekten för kyrkan Carl 

Johan Cronstedt tycks ha uppskattat gåvan då han skrev att ”sådana skulpturer inte 

kunde köpas för ens 24 000 daler kopparmynt”.33 Den vänstra gestalten är klädd i en 

svallande dräkt som slingrar sig runt kroppen medan huvudet är riktat snett neråt mot 

altarets mitt. Hon bär två guldbeprydda objekt – en bok i ena handen och en kalk i den 

andra. Den högra allegorin bär en hjälm och är iklädd en rustning som påminner om en 

romersk soldats.34 Hennes kropps S-form samt den vänstra fotens upplyfta position 

anger en känsla av rörelse in mot mitten. Även hennes huvud är vänt nedåt mot mitten. 

Hennes ena hand håller upp dräkten medan den andra håller i ett brinnande hjärta – cor 

ardens, även det dekorerat i guld. Kvinnogestalten tycks bära upp hjärtat i en 

uppvisande gest.  

 

Göran Kåring tolkar den vänstra skulpturen som symbolen för nådemedlen. Boken och kalken 

i kvinnans händer syftar på den heliga skriften respektive nattvarden – två symboliska vägar 

till frälsning genom den kristna kyrkan och den kyrkliga tron. Han menar även att hjärtat som 

kristen symbol är så pass vanligt förekommande att en djupare granskning av den inte är 

nödvändig.35 Det jag vill vända mig emot i detta kapitel är idén om att symbolen cor ardens 

allmängiltiga symbolik inte tål djupare granskning. Jag vill hävda att hjärtats ikonografi och 

ikonologi istället är relevanta om man ska förstå skulpturen och dess relation till den vänstra 

skulpturen. Av detta skäl kommer denna undersöknings första del att behandla betydelsen av 

                                                 
29 Kåring, intervju, 12/4-17  
30 Författarens mätning. 
31 Lundmark, 1934, sid. 125 
32 Svenskt biografiskt lexikon, sökord: louis masreliez, 10-05-2017 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=9152  
33 Kåring, 2017, sid. 173  
34 Kåring, intervju, 12/4-17 
35 Kåring, intervju, 12/4-17 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=9152
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cor ardens i den kristna teologin. För att utkristallisera den specifika pietistiska ikonografin 

skall jag jämföra den med den katolska.  

 

Katolsk teologi och bildspråk 

Som James Hall skriver i Dictionary of Subjects and Symbols in Art är hjärtat en 

symbol för kärlek – både i religiös och sekulär konst. I den religiösa konsten har bl.a 

Sankt Augustinus cor ardens som attribut.36 Augustinus (354-430) är ett kristet helgon 

samt en av de viktigaste teologerna i kyrkans historia. I en målning utförd av Philippe 

de Champaigne 1650 (Bild 4) ser vi helgonet sitta vid sitt skrivbord. Han tycks ha 

blivit avbruten i sitt skrivande när strålarna av veritas - sanningen37- når honom från 

det övre vänstra hörnet. I sin vänstra hand håller han i det brinnande hjärtat.  

Flammorna från hjärtat tycks dra sig till strålarna likt magneter som om de hörde 

ihop.38 När man läser Augustinus berömda verk Bekännelser hittar man ett språk fyllt 

av hjärtmetaforik.39 Redan i första bokens första kapitel skriver han ”Det är du själv 

som väcker henne till att vilja lova dig, för du har skapat oss till dig, och vårt hjärta är 

oroligt tills det finner vila i dig.”40 Här indikeras att hjärtat är vägen till människans 

kontakt med Gud. 

 

Hjärtats symboliska koppling till kärlek hittar vi även hos Cesare Ripa som skriver: ” Et si 

dipinge co’l cuore ardente in mano […], per notare, che la carità è uno affetto, & puro, & 

ardente nell’animo verso Dio, & verso le creature.”41 När det gäller den symboliken saknas 

det illustration i den upplaga som används i den här uppsatsen men formuleringen är tydlig 

nog. Att hålla i cor ardens – eller cuore ardente som det heter på italienska – symboliserar den 

mänskliga själens rena och brinnande kärlek till Gud och hans skapelse. 

 

När det gäller rustningen som den kvinnliga allegorin bär menar Göran Kåring att detta 

förmodligen syftar på ”Trons hjälm” – symbolen för den personliga tron. I Efesierbrevets 

sjätte kapitel i Nya Testamentet står det ”Vissheten om att Jesus Kristus har räddat er är den 

                                                 
36 James Hall, Dictionary of Subjects and Symbols in Art, John Murray, England, 1974, sid. 146 
37 Hall, 1974, sid. 313 
38 Cor ardens som Augustinus’ attribut tycks också bli vanligare i barockens bildspråk än renässansens. Jämför t. ex 

Champaignes målning med Botticellis fresk Saint Augustine in his study i kyrkan Ognisanti från 1480 som skildrar samma 

episod ur Augustinus liv.    
39 Augustinus, Bekännelser, Övers. Bengt Ellenberger, Artos & Norma bokförlag, Malmö 2010 
40 Augustinus, 2010, sid. 41 
41 Ripa, Cesare, Iconologia, Padua, 1611, Garland Pub., New York, 1976[1611] sid. 71, ”Att måla ett brinnande hjärta i 

handen […] notera att kärleken är en ren och brinnande affektion mot Gud och hans skapelse”, författarens översättning.  
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hjälm som skyddar er.”42 Kåring menar att det i det här fallet är skulpturens hjälm som bär på 

mening snarare än den romerska klädseln.43 Hos Ripa är hjälmen en symbol för Fede cattolica 

– den katolska tron. Även hjärtat med ett brinnande ljus på ingår i samma symbol. Ripa 

skriver: ” La Fede come una delle virtù Theologiche tiene in capo l’elmo, per dimostrare, che 

per hauere la vera fede”.44 Emblemet (Bild 5) föreställer en kvinna med hjälmen på huvudet, 

hjärtat med ljuset i högra handen och bok med två stenplattor på i andra handen (symbolen för 

föreningen av Gamla och Nya testamentet).  

 

Även om hjärtats signifikans diskuterades redan av Augustinus fick symbolen ett mer utbrett 

intresse först under 1600- och 1700-talet. Under denna perioden spred det sig en fascination 

kring det mänskliga hjärtat i västvärlden och ur detta utvecklades kulten kring Jesu heliga 

hjärta – som hädanefter kommer att benämnas ”Sacre Coeur-kulten” - som föddes i 

Frankrike.45 Under 1680-talet började en fransk nunna vid namn Marguerite-Marie Alacoque 

säga sig ha visioner om Sacre-Coeur.46 Det var i klostret för Visitadinnornas orden, där 

Alacoque gick med 1671, som hon hade sina visioner. Visionerna tog en dialogisk form och 

Alacoque beskrev sin relation till Jesus såsom vi idag beskriver en kärleksrelation. Jesus 

krävde inte bara absolut trohet från henne utan även absolut kärlek. Alacoque beskrev hur 

Jesus uppmanade henne att tillbe hans heliga hjärta. Som Jonas skriver kunde hennes Jesus 

ibland mer likna den avundsjuka och hämndlystna Gud från Gamla Testamentet än den 

kärleksfulla och pacifistiska Jesus från Nya testamentet.47  Visionerna hade inte sällan 

erotiska undertoner. Hennes beskrivning kunde innehålla bl.a oförklarlig njutbarhet och 

stimulerande beröringar.48 Jonas skriver om dessa undertoner så här: 

 

”To want Jesus was a banal ambition in Christendom. To want Jesus 

with the intensity of a bride, to express spiritual needs not as sexual 

desire but using metaphors of sexual desire – these were innovations 

in the vocabulary of spiritual yearning. Few of Marguerite-Marie’s 

predecessors surpassed her in this regard”. 49 

                                                 
42 ”Efesierbrevet 6:17”, Bibel, 2000 
43 Kåring, intervju, 12/4-17 
44 Ripa, 1976, sid. 163, ”Den teologiska dygden Tron bär en hjälm på huvudet för att visualisera kampen för den sanna tron”, 

författarens översättning     
45 Jonas, 2000, sid. 14  
46 Jonas, 2000, sid. 14  
47 Jonas, 2000, sid. 17-19 
48 Jonas, 2000, sid. 21 
49 Jonas, 2000, sid. 31 
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Det heliga hjärtat har en besläktad teologi med Jesu sår. Båda handlar om Jesus mänsklighet 

och sårbarhet. Även Alacoques visioner involverade såren. Hon beskrev hur hon såg det 

franska folkets synder på Jesu kropp och att kroppen var helt blodig av alla synder.50  

 

”Indeed, the cult of the sacred heart was quintessential Jesuit”, skriver Simonetta Marin.51 

Jesuiterna kan ses som ett resultat av motreformationen. De vände sig emot protestantismens 

doktriner och liturgier. Det fanns dock en religiös konflikt även inom den katolska kyrkan där 

jesuiterna och deras brinnande hjärta spelade en central roll. Jansenismen var en reformert 

rörelse som föddes bland intellektuella i Nederländerna, Frankrike och Italien. Rörelsens lära 

utgick från Augustinus’ skrifter. En grundpelare i medlemmarnas tro var predestination. Med 

det menas att Gud redan har valt vilka individer som kommer att nå frälsning efter döden och 

vilka som inte gör det. Tillbedjan av helgon och avlatsbrev som var fundamentala i den 

katolska kyrkan blev i förlängningen meningslösa och detta gjorde rörelsen till ett hot. 

Jesuiterna använde det brinnande hjärtat i kampen mot denna nya rörelse. Symbolen passade 

väl in i deras retorik då den symboliserar individens väg till frälsningen genom botgörelse.52 

 

Den troligtvis mest använda bilden av Sacre Coeur är målningen i jesuiternas huvudkyrka Il 

Gesù i Rom av Pompeo Batoni från 1767, Bild 6. Påvedömets inställning till symbolen 

växlade mellan påvarna. Med Clement XIII, som var påve 1758-1769, fick katolicismen en 

påve som var vänligt inställd till kulten och det gav möjligheten till att representera symbolen 

större.53  Bilden föreställer Jesus hållandes det brinnande hjärtat i sin vänstra hand. Jesus visar 

upp hjärtat. Med sin högra hand, där såret efter spiken gör sig synlig och påminner betraktaren 

om korsfästelsen, riktas våra blickar mot hjärtat.  Samtidigt som Jesus demonstrerar sitt 

brinnande hjärta, nästan ger det till oss, tittar han mot betraktaren med en mild och smått 

melankolisk blick. Samtidigt som blicken bidrar med en mänsklig värme till Jesusgestalten är 

resten av Jesusfiguren framställd nästan omänsklig i sitt stiliserade och idealiserade utseende. 

Detta står i kontrast mot hjärtat där Batoni tycks ha haft ambitionen att närma sig det 

anatomiskt korrekta hjärtat. Som Marin skriver transformerades hjärtmotivet i 16- och 1700-

talens religiösa konst från det stiliserade hjärtat till, som hon kallar det, ”a graphic 

                                                 
50 Jonas, 2000, sid. 25 
51 Marin, 2014, sid. 136  
52 David Morgan, The sacred heart of Jesus. The visual evolution of a devotion, Amsterdam University press, Amsterdam, 

2008, sid. 12-14 
53 Marin, 2014, sid. 146-7 
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representation of a fleshy muscular pump”.54 I Batonis målning känner vi igen flammorna 

som tronar på hjärtat. Vi ser också ett kors som tycks resa sig från hjärtat och flammorna. 

Hjärtat alluderar till Kristi lidande på korset genom att konstnären använder attribut som vi 

kopplar till det – korset, törnekronan och såret.55 

 

José de Páez målning The adoration of the sacred heart with saints Ignatius Loyola and 

Aloysius Gonzaga är ett annat exempel på cor ardens i den katolska konsten med koppling till 

jesuiterna. Hjärtat är i bildrummets mittpunkt och svävar ovanför marken. Flammorna 

befinner sig den här gången inte ovanpå hjärtat utan runtom. Elden liknar en bädd som hjärtat 

ligger i. Hjärtat är utformat på ett anatomiskt korrekt sätt och återigen ser vi attribut som är 

kopplade till Jesu passion – såret, korset och törnekronan. Runtom det brinnande hjärtat 

kretsar änglar som intar en mandorla-liknande formation.56 Helgonen Ignatius Loyola, 

jesuitordens grundare,57 och Aloysius Gonzaga tillber hjärtat nerifrån på marknivå. De står på 

knä med blicken riktad mot det brinnande hjärtat. Mellan dem ligger en vit lilja.    

 

Pietismens lära och emblem 

Hjärtsymbolen har existerat i det lutherska bildspråket ända sedan Martin Luthers egen tid.  

Lutherrosen (Bild 8), Martin Luthers vapen samt en symbol för kristen tro, är sådant tidigt 

exempel. Den består av ett svart kors i ett rött kors. Detta skulle enligt Luther symbolisera 

människans tro på den korsfäste. Hjärtat är i sin tur omgärdad av en vit ros – glädjen och 

trösten man når genom tron. Den blå ringen runt rosen symboliserar hur trons glädje 

fullbordas i himmelriket. Med den yttersta guldkanten menar Luther att den gudomliga tron är 

evig.58   

 

Ordet pietism har sitt etymologiska ursprung i det latinska ordet för fromhet och gudsfruktan 

– pietas. Pietismen föddes som en reformrörelse inom kyrkan i Tyskland på 1670-talet och 

leddes av präster och teologer. Dess centrum var universitetet i Halle och dess främsta 

förespråkare var Philipp Jacob Spener (1635-1705) och senare August Hermann Francke 

(1663-1727).59 Spener kritiserade ortodoxins överbetoning av renlärighet och förespråkade 

                                                 
54 Marin, 2014, sid. 135 
55 Marylin Stokstad och Michael W. Cothred, Art history – fifth edition, Pearson education, 2013, sid. 508 
56Stokstad, 2013, sid. 479 
57 Stokstad, 2013, sid. 713  
58 Nationalencyklopedin Band 12, 1993, sökord: lutherros, sid. 509 
59 Nordbäck, 2004, sid. 17 
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fromheten. Genom bönen och kärleksfullt handlande skulle kristna nå en närmare kontakt 

med Gud.60   

 

Rörelsen hade ingen enhetlig doktrin eller manifest utan, som Nordbäck skriver, rörelsens 

främsta mål var att hitta mer tillfredställande former för det religiösa livet och att aktivera 

lekmän. Pietismen utmärks av fokuset på individens andliga erfarenhet. Enligt pietisterna 

själva var deras väckelse en fortsättning på Luthers egna reformationsteologi. De menade att 

den ortodoxa kyrkan hade urartat och tappat den ursprungliga tron hos Luther. Kyrkan under 

den här tiden präglades av intellektualism vilket som Nordbäck skriver var ”en torftig miljö 

för dem som sökte ett mer innerligt och personligt färgat fromhetsliv”.61 

 

En term som ofta kopplas till pietismen är emotionalism. Nordbäck har i sin forskning funnit 

att den konservativa pietismen förespråkade en ”ökad grad av känslighet och sensibilitet”.62 

Det nya fokuset på individens känsloliv kallar Nordbäck en ”naturlig effekt” av pietismens 

fromhetsideal som i mycket är hjärtats praktik snarare än hjärnans.63 Pietistforskare har ofta 

lyft fram hur pietismen förebådade romantikens känslospråk. För pietisterna räckte det inte att 

intellektuellt förstå den synd man bär utan den vetskapen måste även nå hjärtat. Som 

Nordbäck skriver: ”Det var endast via det känslomässiga lidandet som den kristne kunde nå 

Gud. Detta lidande var så viktigt att det utgjorde det främsta kännetecknet för en rätt 

kristen”.64  

 

Som Nordbäck belyser är pietismens ursprung i ständig diskussion. En del forskare vill kalla 

Johann Arndt (1555-1621) för den första pietisten medan andra håller fast vid att pietismen 

föddes med Spener.65 Vad som blir tydligt när man läser Arndt är att hans metaforiska 

bildspråk ligger nära det pietistiska med en tyngdpunkt på hjärtats symbolik. Denna uppsats 

titelnamn är taget ur Arntds bok ”Fyra böcker om den sanna kristendomen”. Meningen lyder i 

sin helhet: ”Den mig älskar, säger Herren i Joh. 14: 23, han warder hållande mina ord, han hör 

dem icke blott wid kyrkans utwärtes församlingar, utan ock uti hjertats sannskyldiga tempel”. 

Vid första anblick tycks Arndt citera rakt ur Johannesevangeliet men detta visar sig inte vara 

fallet när man läser passagen Joh 14:23. Den del som överensstämmer med Bibeln är den där 

                                                 
60 Tillhagen, 1967, sid. 56 
61 Nordbäck, 2004, sid 17-19  
62 Nordbäck, 2004, sid. 203 
63 Nordbäck, 2004, sid. 228 
64 Nordbäck, 2004, sid. 203 
65 Nordbäck, 2004, sid. 180 



18 

 

han skriver ”Den mig älskar hann warder hållande mina ord”66. Den resterande delen av 

Arndts mening tycks vara författarens egen formulering. 

 

Som jag nämnde tidigare publicerades Speners skrift Pia Desideria som ett förord till 1675-

års upplaga av Johann Arndts ”Fyra böcker om den sanna kristendomen”. På så sätt blev 

Arndt flitigt läst inom den pietistiska rörelsen. 1678-9 utkom den första upplagan med 

inkluderade emblem. Emblemen skulle hädanefter bli vanligt förekommande i Arndts 

böcker.67 I ett emblem ur 1750-års svenska upplaga av ”Fyra böcker om den sanna 

kristendomen”, Bild 9, ser vi solen i det övre högra hörnet som sprider sina strålar ner till 

jorden. I bildrummens mitt står ett överdimensionerat förstoringsglas som fångar upp solens 

strålar och riktar dem mot ett brinnande hjärta som befinner sig på jorden, i bildrummets 

vänstra hörn. Det man kan anta är att solen tänder elden i hjärtat. Inskriptionen lyder: ”Af 

nåde solen jag den kraften endast winer. Af kärlek utaf tro uti mit hjerta briner.”  I Arndts 

andra skrift, Paradis=lustgård, förklaras hjärtats metafor på många ställen. Han skriver på ett 

ställe: ”Ditt rene hjertas kärlek, Herre Jesu, uptände mitt kalla hjerta: Din obesmittade själs 

skäre kärlek uplyfte min själ: Ditt ädle sinnes kärlek upfylle mitt sinne och gemöte”.68 Här 

kopplar han cor ardens med den brinnande kärlek som Gud besitter. Ett brinnande är också ett 

rent hjärta. Det är därför vi behöver Gud för att ”uptände” våra kalla hjärtan. Arndt skriver i 

ett annat stycke: ”Jag klagar och bekänner för tig mins hjertans medfödde orenlighet, ther med 

jag min kropp och själ ofta besmittat genom orena tankar, ord och gierningar.” 69 

 

Ett annat emblem ur ”Den sanna kristendomen”, Bild 10, visar två till synes kvinnliga 

gestalter hållandes varandra i hand. Deras bröstparti samt mage täcks av varsitt 

överdimensionerat hjärta. I den vänstra gestaltens hjärta ser vi Jesus som reser sig ur sin grav i 

en triumferande gest. I den högra gestaltens hjärta ligger Adam på gräset framför kunskapens 

träd (ormen är tydligt synbar). Över den vänstra kvinnan står det ”Christus lefwer i mig Gal 2. 

20” och över den högra ”Jag dör hwar dag 1 Cor 15 31”. Inscription lyder: ”Retar Adam 

köttets lustar/Jag […] til min Jesus flyr/När mig gamla Adam bryr/Jesus sig mot honom 

rustar/Dö, o’ Adam synda trähl/Jesus lefwe i min själ”. Den första sentensen är tagen ur 

Galaterbrevets andra kapitel. Meningen i brevet lyder: ”Jag har blivit korsfäst med Kristus, 

                                                 
66 ”Joh 14:23”, Bibeln, 2000, sid. 168  
67 Vuolasto, 2011, opag. 
68 Arndt, Johann, Paradis=lustgård,  Stockholm, 1733, sid. 13 
69 Arndt, 1733, sid. 125 
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men lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig.”70 Den högra sentensen är 

tagen från Första Korinthierbrevets femtonde kapitel: ”Ja, bröder, så sant som ni är min 

stolthet i Kristus Jesus, vår herre: jag står inför döden varje dag. Om jag bara hade tänkt på 

människors sätt när jag kämpade mot djuren i Efesos, vad hade det då tjänat till?”71 

Emblemens budskap tycks vara den mänskliga kampen mellan att bära Adam – och i 

förlängningen arvsynden – i sitt hjärta eller Jesus. Man kan ana ett förbund mellan människan 

och Jesus. Genom tron på Jesu lidande på korset och hans återuppståndelse skyddar han dig 

mot Adams synder och köttets lustar. Ingrid Rosell menar att just Kristi efterföljelse och 

lidande var en viktig del av pietismens teologi.  Genom den, via bön och meditation, skulle 

människan nå pånyttfödelse.72 I emblemet kan vi se just pånyttfödelse i form av Jesu 

uppståndelse. 

   

        

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 ”Galaterbrevet 2:19-21”, Bibeln, 2000, sid. 177  
71 ”Första Korinthierbrevet 15:31-2”, Bibeln, 2000, sid. 164  
72 Ingrid Rosell, ”Hjärtats skola. Vägen till enheten med Gud”, Iconographisk post. Nordisk tidskrift för bildtolkning, 

Stockholm, 1994, sid. 14  
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Symbolikens förankring i Sverige 

Föregående kapitel ämnade utkristallisera pietismens specifika teologi och ikonografi kring 

cor ardens. Denna andra del skall granska hur den teologin och ikonografin är förankrade i 

Maria församling för att nå en ikonologisk förståelse av undersökningens studieobjekt. Som 

jag nämnt tidigare är dokumentationen kring skulpturen begränsad. Det vi kan veta är att 

skulpturen gavs som en gåva av slottsdeputationen på Stockholms slott. Således har 

skulpturgruppen gjorts för slottet men flyttats till Maria Magdalena kyrka. Dessa två 

företeelser sker parallellt och är essentiella för att förstå flyttens omständigheter.  

 

Tessins slott och dess kyrka 

Stockholms slott byggdes för att illustrera en ny tid i svensk historia. Om det gamla slottet, 

Tre Kronor, påminde folket om medeltidens stridigheter skulle det nya slottet spegla ett 

Sverige som det nya segrande stormaktsriket. Tre Kronor kunde liknas med en germansk 

medeltidsborg. Byggnadskomplexet hade vuxit med tiden och innehöll stilar från det 

italienska 1500-talet och det tysk-nederländska 1600-talet men som Josephson skriver så 

kvarstod den gamla robusta stommen. Byggnadens historia består av en ”mångfald av 

enskildheter”. Det nya slottet däremot uppfattas som Josephson beskriver det, som ett ”enda, 

färdighugget, helt block”.73 Nicodemus Tessin d.y (1654-172874) började under 1670-talet 

förberedelserna på det nya slottet i samverkan med sin far, Nicodemus Tessin d.ä. (1615-

8175). Han ritade fasaderna i en romerskbarock stil som tidigare kunnat ses i kyrkobyggnader 

men som nu började användas för sekulära byggnader. Tessin blev kallad till att bli 

hovarkitekt 1676. 1781, efter faderns död, gavs Tessin fullmakt som slottsarkitekt och kunde 

fritt välja ut sina arbetare.76 Planen för det nya slottet var inte att riva det gamla och bygga 

helt nytt. Man skulle istället pryda den gamla borgen med en helt ny fasad.  Runt 1692 börjar 

dock Tessin inse, som Josephson skriver, att det inte ”duger att sätta ett romerskt ansikte på en 

germansk byggnadskropp”. Han börjar då rita en modell för en helt ny byggnad med fyra 

fasader.  Dessa ritningar blir dock inte aktuella förrän efter slottsbranden 1697. 77 

 

                                                 
73 Josephson, 1940, sid. 1-2  

74 Nationalencyklopedin Band 18, sökord: ”tessin, nicodemus, d.y”, sid. 196 

Bokförlaget Bra böcker, Höganäs, 1995 

75 Nationalencyklopedin Band 18, sökord: ”tessin, nicodemus, d.ä.”, Bokförlaget Bra böcker, Höganäs, 1995, sid. 195    
76 Josephson, 1940, sid. 6-7 
77 Josephson, 1940, sid. 33 
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Under perioden 1693-7 inredde Tessin Slottskyrkan på slottet.78 Ingrid Rosell undersöker i sin 

bok ”Slottskyrkor. En spegel av 1600-talsmänniskan och tiden” de svenska slottskyrkorna 

som hon menar skiljer sig från andra typer av kyrkor. Deras utformning skedde under 

speciella villkor och de kommer till uttryck i deras enhetliga planlösning och gestaltning. 

Termen slottskyrka användes redan då för att separera byggnadstypen från andra kyrkor.79  

 

Det rådde under 1600-talet en förpietism i Sverige som påverkade den religiösa ikonografin. 

Hjärtat blev en central symbol under den här tiden. Ikonografin, som Rosell kallar ”hjärtats 

skola”, var influerad av Johann Arndts texter, speciellt ”Fyra böcker om den sanna 

kristendomen” och ”Paradis lustgård”. Magnus Gabriel De la Gardie (1622-8680) hade på 

1600-talet stor betydelse för spridningen av de pietistiska symbolerna i Sverige81. De la 

Gardie var greve och ämbetsman samt rikskansler82 och hade en samling handböcker som han 

tog med på resor. Han hade med sig samlingar av kopparstick och emblemböcker som han 

lånade ut till konstnärer som förlagor.83  

 

Karl XI (1655-9784) och drottning Ulrika Eleonora (1656-9385) kom i kontakt med den 

”känslomässiga religionen”, som Rosell kallar den, genom deras hovpredikant Jesper 

Svedberg86 (1653-1735)87. Speciellt drottningens fromhet var känd. Hon samlade en vänkrets 

kring sig som gav ut andakts- och böneböcker. 88 Karl XI ärvde från sin mor ett intresse för 

byggnadskonst. Det visade han främst i sin inredning av Slottskyrkan på Stockholms slott 

som Rosell kallar för ”hans mest betydelsefulla insats” inom byggenskapen.89 

 

I Suecian finns två gravyrer föreställande den Tessinska slottskyrkan (Bild 11a och 12). På 

bilderna ser vi Slottskyrkan från två håll. Bild 11, en gravyr tryckt av Jan van den Aveelen, är 

speciellt intressant i denna undersökning. Där ser vi kyrkans romerskbarocka arkitektur med 

en plan som påminner en om den stiltypiska långhuskyrkan lik Il Gesú i Rom. Mellan 

                                                 
78 Ingrid Rosell, 2000, sid. 62 
79 Ingrid Rosell, 2000, sid. 7-8       
80 Nationalencyklopedin, band 4, Bokförlaget bra böcker, Höganäs, 1990, sökord: ”De la Gardie, Magnus Gabriel”, sid. 478 
81 Ingrid Rosell, 1994, sid. 14-15 
82 Nationalencyklopedin, 1990, sökord: ”De la Gardie, Magnus Gabriel”, sid. 478    
83 Rosell, 1994, sid. 14-15 
84 Svenskt biografiskt lexikon, sökord: ”Karl XI”, 12-05-2017 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=12356 
85 Nationalencyklopedin, Band 19, Bokförlaget Bra böcker, Höganäs, 1996, sökord: ”ulrika eleonora”, sid. 20  
86 Rosell, 2010, sid. 18 
87 Svenskt biografiskt lexikon, sökord: jesper swedberg, 12-05-2017, 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=12356  
88 Rosell, 2010, sid.18 
89 Rosell, 2010, sid. 31 
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långväggarnas kolonner står tolv allegoriska kvinnofigurer framställda i Prechts verkstad – 12 

dygder.90 Perspektivet i bild 11 tillåter inte betraktaren att få överblick över alla dygder. Den 

enda skulptur vars motiv kan urskiljas är egentligen den första till höger. Den kvinnliga 

gestalten med klänning blickar åt sitt höger och håller ett föremål i sin utsträckta hand, Bild 

11b. Föremålet är omisskännligt – kvinnan håller i cor ardens.91 Tessin, som planerade 

bildprogrammet, listade upp i sina memorialer vilka dygder som skulle vara med. Kärleken är 

en av dem92 och man kan förmoda att han syftar på den ovannämnda kvinnogestalten.  

 

Är skulpturen som nämnts ovan samma som i S:ta Maria Magdalena kyrka? Frågan kan 

förefalla onödig då klädesplaggen skiljer sig drastiskt åt mellan gestalterna (jämför bild 3a 

och 11a). Dock är det vanligt förekommande i Suecian att Erik Dahlberghs ritningar inte 

överensstämmer med verkligheten.93 Det var heller inte ovanligt att gravören tog sig 

konstnärlig frihet när det kom till den färdiga gravyren. I bild 13 ser vi hovmålaren David 

Klöcker Ehrenstrahls (1628-9894) teckning för titelbladet till Suecian. I bildens centrum sitter 

Moder Svea (ansiktet är ett porträtt av änkedrottningen Hedvig Eleonora) på ett lejon på en 

uppsats. Hon blickar neråt till sitt höger för att ta emot en krans av krigsguden Mars som sitter 

nere i bildrummets vänstra del. Guden bär sin romerskliknande rustning med hjälm och lutar 

sig något mot sin sköld vars framsida är dekorerad med ett lejon. I bildrummets förgrund ser 

man havsguden Neptunus med sitt treeggade spjut liggandes i en vilande position med blicken 

ner. I bild 14 ser vi hur den färdiga gravyren blev efter gravören Jean Le Pautre valt att ändra 

kompositionen. Istället för att sitta ner så står Mars, istället för att ligga ner så rider Neptunus 

på sina hästar.95 Då Dahlberghs teckning för gravyren saknas kan korrelationen mellan 

teckning och färdig gravyr endast spekuleras om. 

 

Slottets färdigställande  

Bygget av det nya slottet löpte på till 1707 då projektet stannade av, mycket p.g.a. bristande 

ekonomi. 1727 bestämdes det att bygget skulle återupptas. Av detta skäl brukar Frihetstidens 

konsts början dateras till just 1727 – året då man beslutade sig för att återuppta bygget. Det 

                                                 
90 Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Stockholms Slotts historia. Andra bandet. Det tessinska palatset, Martin Olsson (red.) P A 

Nordstedts & söner, Stockholm 1940, sid. 231-2  
91 Ladda ner PDF-filen på suecia.kb.se för att zooma in på gestalten i högupplöst.  
92 Silfverstolpe, 1940, sid. 233 
93 Nationalencyklopedin band 17, sökord: ”suecia antiqua et hodierna”, Bokförlaget Bra böcker, Höganäs, 1995, sid. 399   
94 Svenskt biografiskt lexikon, sökord: David Klöker (Klöcker) Ehrenstrahl, 13-05-17 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=16718  
95 Jonas Nordin, Bortom bergen bor ock folk. Erik Dahlbergh och bilden av 1600-talets Sverige, Kungliga Bibliotekets 

Utställningskatalog 163, Stockholm, 2016, sid. 18 
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var först 1732 som bygget faktiskt kom igång i och med att de franska hantverkarna anlände 

till Stockholm.96 Enligt tidens framtidstro och merkantilism ägde importen av franska 

hantverkare två syften: först och främst att pryda slotten men även att lära ut hantverket till 

svenska utövare. 97  

 

Projektledaren för slottsbygget var överintendenten. Innan bygget stannat av 1707 hade 

Nicodemus Tessin d.y ägt denna titel. Han var även slottsarkitekten vilket inte är ett självklart 

faktum. När Tessins son Carl Gustav Tessin (1695-177098) tog över rollen som överintendent 

tog han inte över rollen som arkitekt. För detta värv anlitades Carl Hårleman. Hårleman var 

den som 1731-32 åkte till Paris och hämtade de franska hantverkarna till Sverige. När 

Hårleman sedan blev överintendent efter att Tessin åkt till Frankrike som diplomat vidgades 

ämbetets roll. Nu skulle alla publika hus och broar granskas av överintendenten innan 

utförandet. Under överintendenten jobbade först hovintendenten och sedan konduktören. Man 

var ofta antingen hovintendent eller konduktör eller båda innan man blev överintendent. C G 

Tessin blev hovintendent 1718 innan han tog över faderns roll, Cronstedt var också 

hovintendent innan han blev överintendent.99  Vahlne förklarar att dessa titlar är svåra att 

definiera eftersom gränserna mellan dem var diffusa. Det som inte förändrades var att 

överintendenten var den formella chefen över hantverkarna vid Stockholms slott. 100 Däremot 

hävdar Vahlne att överintendentens kompetens kunde ligga i olika fält. Medan han menar på 

att Hårleman och Adelcrantz, konduktör under Hårleman och senare överintendent 1767, 

tveklöst besatt talangen som arkitekt pekar han på att både C G Tessin och Cronstedt 

huvudsakligen skötte det organisatoriska. Han påpekar dock att Cronstedts bidrag som 

överintendent är oklar.101 1753 dog Hårleman och Carl Johan Cronstedt tog över posten som 

överintendent. Det skulle bli under Cronstedts tid på posten som slottets exteriör färdigställdes 

1763102.  

 

 

 

                                                 
96 Göran Alm, ”Arkitekturen och inredningskonsten” Signums svenska konsthistoria. Bd 7, Frihetstidens konst, Göran Alm 

(red.) m.fl., Signum, Lund 1997, sid 27-29 
97 Bo Vahlne, Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott – om bekvämlighetens och skönhetens nivåer, Balkong förlag, 

Stockholm, 2012, sid. 27 
98 Nationalencyklopedin Band 18, sökord: ”Tessin, Carl Gustaf”, Bokförlaget Bra böcker, Höganäs, 1995, sid. 195 
99 Vahlne, 2012, sid 40-41 
100 Vahlne, 2012, sid. 42 
101 Vahlne, 2012, sid 41 
102 Josephson, 1940, sid. 172-3 
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Maria Magdalena kyrka 

Kyrkans historia går så långt bak i tiden som till mitten av 1300-talet. Då grundades ett kapell 

som senare skulle växa till en kyrka.103 1514 återinvigs kapellet efter en ombyggnation för att 

sedan raseras 1527 p.g.a strategiskt tänkande från kung Gustav Vasas sida som såg kyrkor på 

malmarna som ett hot eftersom de lätt kunde användas av fienderna.104 Att inte ha en kyrka att 

hålla gudstjänst i på Södermalm blev dock ett problem för befolkningen på malmen som fick 

ta sig till staden för sådana ärenden. Av denna anledning kom Maria Magdalena kapell att 

återuppbyggas 1588 och blev slutligen en kyrka.105  I och med att Södermalms befolkning 

växte räckte inte utrymmet i Maria Magdalena till. Där det då låg det s.k. Sture-kapellet lät 

kungen 1654 bygga en ny kyrka -  Katarina kyrka.106  

 

När denna åtgärd också blev otillräcklig insåg man nödvändigheten i att bygga ut Maria 

Magdalena kyrka. Under 1600-talets andra hälft skulle kyrkan om- och tillbyggas, bl.a av 

Nicodemus Tessin d.ä.107 Det mesta av Tessin arkitektur förstördes vid branden 1759.108 

Exempelvis anställdes Tessin till att rita en ny tornspira. Denna förstördes vid branden men 

finns återgiven i Suecian. I Bild 15, graverad av Willem Swidde 1691, ser vi även en av 

Tessins två romerskbarocka korsarmar, som påminner en om Il Gesù i Rom109, som han ritade 

som en lösning för utbyggnaden. ”Vapnet” med kyrkans namn på i pedimenten höggs av 

bildhuggaren Carlo Carove (syns i Bild 1).110  

 

Branden 1759 förstörde nästintill hela Maria Magdalena kyrka. Klockorna föll ner och smälte 

och i stort sätt all interiör och alla inventarier brann upp. 111 Av exteriören lyckades den västra 

portalen, ritad av Nicodemus Tessin d.y, uppsatt 1716, överleva branden. Resten fick 

Cronstedt i uppgift att bygga upp igen.112 Cronstedt menade att taket skulle behöva sänkas för 

att de skadade och svaga murarna inte skulle kollapsa.113 Cronstedts ingrepp i Tessins 

ursprungliga fasaddesign märks främst på korsarmarna där voluterna bl.a är borttagna och 

utbytta mot fönster. På pingstdagen 1763 stod kyrkan åter redo att invigas.114  

                                                 
103 Lundmark, 1934, sid. 8 
104 Lundmark, 1934, sid. 14-15 
105 Lundmark, 1934, sid. 18 
106 Lundmark, 1934, sid. 31-  32 
107 Lundmark, 1934, sid. 40 
108 Lundmark, 1934, sid. 83 
109 Stokstad, 2013, sid. 671 
110 Lundmark, 1934, sid. 80-81 
111 Lundmark, 1934, sid. 83 
112 Lundmark, 1934, sid. 88 
113 Munthe, 1959, sid. 362  
114 Lundmark, 1934, sid. 87-9 
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1762 åtog sig Cronstedt uppgiften att utföra den nya altaruppsatsen. Han gav bildhuggaren 

Adrien Masreliez uppdraget att pryda altarets valv med den förgyllda stuck som vi kan se i 

kyrkan idag.115 Masreliez jobbade samtidigt, precis som Cronstedt, på färdigställandet av 

Stockholms slott. 116 Louis Masreliez, son till Adrien, fick beställningen att utföra altartavlan 

som föreställer Herdarnas tillbedjan.117 1764 får Cronstedt altarringen och skulpturerna som 

gåvor av Slottsbyggnadsdeputationen. Altarringen var egentligen menad för Rikssalen men 

hade blivit magasinerad av en anledning som inte är känd. När det gäller skulpturerna tycks 

valet av allegorier ursprungligen ha sett annorlunda ut. Denna slutsats kan man dra utifrån en 

förslagsskiss för korinredningen utförd av Cronstedt 1763 (bild 16).118 Där ser vi ett förslag på 

altartavlans motiv nämligen Jesu korsfästelse och vid tavlans två sidor har vi skulpturerna. 

Den högra känner man igen som allegorin som idag står till vänster om tavlan med boken och 

kalken i handen. Men till vänster har vi inte kvinnogestalten med det brinnande hjärtat utan 

istället en kvinnogestalt med, vad man kan urskilja, ett ankare vid sin sida - den kristna 

symbolen för hoppet119. Anledningen till bytet av den senare skulpturen till den som befinner 

sig på altaret idag kan endast spekuleras om då dokumentation saknas.  

 

Pietismen i församlingen 

För att förstå den svenska pietismen ska man, menar Carl-Herman Tillhagen, se den som en 

reaktion mot det som han kallar ”dogmkristendomen”. Stormaktstidens stränga 

samhällsdisciplin genomsyrade både politiken och religionen. Kung Karl XI hade då 

positionen som suverän ledare och hade makten över kyrkan. Den svenska religiositeten 

präglades av sträng ortodoxi. Det var viktigt att hålla den kristna läran fri från nya idéer. 

Därför inrättades 1686 tjänsten som censor librorum som skulle kontrollera all nyutkommen 

litteratur. Privata sammankomster i husen förbjöds 1694 vilket enligt Tillhagen visar på hur 

”krafter var i rörelse mot ortodoxin”.120 

 

Tillhagen poängterar också att pietismens framväxt i Sverige inte bara skall ses som en 

reaktion mot ortodoxin och ”lagkristendom”. Den ska ses som ett resultat av nationella 

motgångar. Den svenska befolkningen hade fått genomleva våldsamma krig, nationella, 

                                                 
115 Lundmark, 1934, sid. 128 
116 Vahlne, 2012, sid. 55 
117 Lundmark, 1934, sid. 125  
118 Kåring, intervju, 12/4-17 
119 Kåring, intervju, 12/4-17 
120 Tillhagen, 1967, sid. 56 
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politiska misslyckande som resulterade i stormaktsväldets fall, fattigdom och svält, sjukdomar 

som blodsot och pest och en allmän oro inför framtiden. Allt detta, som Tillhagen skriver, 

”samverkade till att skapa förutsättningar för den djupa religiösa kris, ur vilken den svenska 

pietismen växte fram”. Pietismen nådde alla samhällsskikten. Både begåvade präster och högt 

uppsatta ämbetsmän anslöt sig till rörelsen. 

 

Pietismens popularitet ackumulerades under 1720-talet vilket ledde till en ny stadga 1726 som 

blev kallad ”Konventikelplakatet”. Stadgan innebar en större stränghet i förbudet mot 

sammankomster i hemmen och hårdare straff mot dem som blev påkomna. Som reaktion mot 

plakatet växte en radikal pietism fram.121 Polemiken mellan ortodoxin och dessa 

radikalpietister blev stark och Maria Magdalena församling skulle under 1730-talet hamna i 

händelsernas centrum. Munthe vågar hävda att församlingen ”blev det viktigaste slagfältet i 

huvudstaden för striden mellan ortodoxin och radikalpietismen”.122 

 

Året 1730 var det dags att välja en ny kyrkoherde för Maria församling. Posten gick till den 

ortodoxt lagda Michael Hermonius som satte sin prägel på församlingen. Maria Magdalena 

var under hans tid en stadig ortodox front mot pietismen.123 Det finns en markant skillnad 

mellan den konservativa och radikala pietismen. Munthe skriver att medan de konservativa 

höll sig inom den lutheranska ramen och sökte främst en reform förkastade de radikala kyrkan 

och sakramenten helt och hållet. De menade att den riktiga kyrkan var där Guds ord 

predikades och där det fanns både hjärta och sinne. Prästerskapets undervisning var i deras 

mening onödig eftersom Gud själv var präst i deras hjärtan. De ville inte acceptera dopet och 

nattvarden och de ansåg sig inte lyda den världsliga ordningen utan Guds lag.  

 

Den centrala gestalten i radikalpietismens första skede var Anna Maria van den Aveelen, änka 

till den holländska tecknaren och kopparstickaren som kom till Sverige 1698 för att medverka 

i arbetet av Suecian. Maken dog 1727 och det finns vissa indikationer på att han slutade sitt 

liv som konventikelpredikant inom den holländskreformerta församlingen på Södermalm. I 

kretsen kring van den Aveelen och konventiklarna i hennes hem var Sven Rosén som skulle 

bli en av radikalpietismens ledande personligheter och grundaren av gråkoltarna – en rörelse 

inom radikalpietismen.124  

                                                 
121 Tillhagen, 1967, sid. 58-60 
122 Munthe, 1959, sid. 214 
123 Munthe, 1959 sid. 203 
124 Munthe, 1959, sid. 213-17  
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Hermonius gick efter sitt tillträde i strid mot gråkoltarna. Han vände sig till kämnärsrätten och 

fick deltagarna av konventiklarna stämda och sammankomsterna förbjudna. Efter domen 

avstannade konventiklarna hos Aveelen och hon drog själv sig undan. Det betydde dock inte 

att rörelsen avstannade. De kvinnliga medlemmarna fortsatte att utveckla rörelsen och hittade 

nu ett sätt att undvika konventikelplakatet genom att etablerade sig som en familj. Motståndet 

kom nu inte från det kyrkliga hållet utan från världsliga myndigheter. När man inte kunde 

använda konventikelplakatet hittade de andra stadgor som de kunna döma gråkoltarna för. 

Kvinnorna anklagades bl.a för ”lösdriveri”. 1733 dömdes kvinnorna och hamnade i 

fängelse.125 Gråkoltarna underkastade sig till slut, kring 1736, totalt den officiella kyrkan och 

de avsade sig all sin tro som de några år tidigare var beredda att dö för. 126 

 

Innan underkastelsen hann en annan grupp radikalpietister hitta en trygg hemvist med Carl 

Michael Strokirch som ledare. Kretsen kallades för ”församlingen i Mommas hus” och var 

bosatt på Wolmar Yxkullsgatan på Södermalm. Det förekom inga konventiklar men den 

fungerade som en viktig kontaktpunkt för likasinnade. Kretsen dömdes av Svea hovrätt 1741. 

Vissa blev hårdare straffade än andra. Sven Rosén blev, för sin religiösa propaganda, 

landsförvisad. Munthe kallar kampen mellan ”Söderpietismen” och ortodoxin under Michael 

Hermonius tid som kyrkoherde i Maria som ett ”både uppbyggligt och mörkt kapitel i 

frihetstidens religiösa historia”.127  ”Aldrig har religionslagstiftningen varit strängare i Sverige 

som under perioden 1735-41”128 skriver Nordbäck. Samma år som domen föll upprättade 

riksdagen en ökad tolerans inför pietisterna. Reformerta religionsutövningar beviljades och 

det fastslogs att ingen som misstänktes för villfarelser fick arresteras inför dom.129 

 

När Hermonius avled 1749 och när man började söka efter en nådårspräst kom en 

opinionsyttring från församlingen. 300 röster stod bakom förslaget att utnämna Petrus 

Murbeck för posten. Murbeck var pietist och Munthe menar att denna petition skall ses som 

ett försök från de pietistiskt intresserade att bryta den ortodoxi som hade fått regera inom 

församlingen under Hermonius tid som kyrkoherde. Kyrkorådet avisade förslaget eftersom 

man ansåg att rösterna bakom förslaget tillhörde arbetarklassen och inte borde tas seriöst. 

                                                 
125 Munthe, 1959, sid. 218- 21 
126 Munthe, 1959, sid. 225 
127 Munthe, 1959, sid. 227-30 
128 Nordbäck, 2004, sid. 55 
129 Munthe, 1959, sid. 230 
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Dock gick ämbetet till finländaren och pietisten Johannes Forsskåhl som innan flytten till 

Maria församling hade varit kyrkoherde i finska församlingen.  Han tillhörde tidens lärda 

prästerskap, teologie doktor, och kräsen boksamlare. Därmed bröts den ”ortodoxa regimen” i 

Maria församling. 130 
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SLUTDISKUSSION 

 

Denna avslutande diskussion återknyter till uppsatsens syfte och frågeställning samt 

reflekterar över uppsatsens undersökning och resultat. Syftet är att undersöka 

skulpturgruppens symboliska relevans i det religiösa klimat som rådde vid tiden då den 

flyttades till kyrkan.  

 

Uppsatsens första kapitel syftade till att utkristallisera den pietistiska ikonografin kring den 

högra skulpturens symbolik nämligen det brinnande hjärtat – cor ardens. Jag finner det 

intressant att Sacre Coeur-kulten i Frankrike och pietismens hjärtkult i Tyskland tycks växa 

fram närmast parallellt. Även om intresset för hjärtat fanns redan tidigare inom både 

katolicismen och protestantismen var det först vid 1600-talets slut med Marie-Marguerite 

Alacoques visioner och Philipp Jacob Speners skrifter som hjärtat fick en central roll i den 

kristna teologin. Både inom katolicismen och den lutherska kyrkan pågick en växande 

polemik bland teologerna där cor ardens hade en betydelsefull roll i båda konflikterna. Inom 

katolicismen gällde konflikten mellan jesuiterna och jansenisterna. Jansenismen var likt 

pietismen en reformert rörelse som ifrågasatte kyrkliga ceremonier som vägen till frälsning. 

Jesuiterna representerade den konservativa läran där tillbedjan av bilder och helgon var 

centralt. Sacre Coeur-symbolen blev ett användbart, retoriskt verktyg för jesuiterna som ett 

objekt för tillbedjan. I konflikten mellan pietismen och den lutherska ortodoxin hamnade 

hjärtsymbolen i det reformerta lägret.  

 

Medan symbolen cor ardens inom katolicismen syftar på Jesu heliga hjärta syftar den inom 

lutherska kyrkan på det mänskliga hjärtat. Detta pekar på en annan skillnad i ikonografin. I 

den katolska ikonografin tycks cor ardens framför allt vara en symbol för kärlek. Den 

symboliserar Jesu kärlek för mänskligheten. Det var för kärleken till oss som han offrade sig 

för våra synder. Därför når vi hans kärlek och frälsning genom att tillbe hans heliga hjärta och 

således hans lidande. Kopplingen mellan Kristi korsfästelse och hans heliga hjärta blir tydlig i 

den visuella kulturen. I Bild 6 ser vi Jesus som visar oss sitt hjärta som han håller i handen. 

Man kan tolka hans gest som att han erbjuder oss sitt hjärta. Batoni målar Jesus som en 

utomvärldslig gestalt i sitt idealiserande och stiliserande uttryck medan hjärtat är grafiskt och 

anatomiskt genomfört. Hjärtat bär attribut som vi förknippar med korsfästelsen – såret, 

törnekronan och korset. Cor ardens blir således en symbol för Kristi mänskliga natur och 
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mortalitet. Denna tolkning gör Batonis komposition självklar. Kontrasten mellan Jesu 

gudomliga anlete och hans mycket mänskliga hjärta blir teologiskt förståelig. Jesus erbjuder 

här en väg till frälsning genom sitt hjärta. Endast genom tillbedjan av Jesu hjärta och lidande 

på korset kan en kristen nå Gud. 

 

I den lutherska traditionen tycks hjärtat ha en mer dubbel symbolisk betydelse. Vid sidan av 

kärleksbudskapet symboliserar hjärtat den mänskliga tron. Denna betoning på tron syns redan 

i Martin Luthers vapen, Bild 8, där korset i hjärtat symboliserar tron på Kristi korsfästelse. 

Även om vapnet symboliserar den mänskliga tron snarare en Guds kärlek kan man hitta 

beröringspunkter med Sacre Coeur-kultens kärleksbudskap. Det handlar fortfarande om att 

vägen till frälsning går genom Jesu lidande. Likt Jesus stiliserade utseende i Bild 6 

symboliserar guldringen i Luthers vapen den eviga salighet som väntar den troende.  

 

Att cor ardens symboliserar å ena sidan individens brinnande tro och å andra sidan Jesu 

brinnande kärlek kan möjligen förklaras av skillnaden i teologin mellan pietismen och 

katolicismen. Medan jesuiterna står för en konservativ religionsåskådning med betoning på 

ceremonier och traditioner ansåg pietisterna att den verkliga kyrkan existerade ”uti hjertats 

sannskyldiga tempel”. Det är i hjärtat som synden har sin boning men även det gudomliga i 

människan. I Bild 10 kopplas den vänstra kvinnan med Jesu uppståndelse i sitt hjärta med 

sentensen ”Christus lefwer i mig Gal 2. 20”. Notera att Bibelcitatet (även den fullständiga 

meningen) inte specificerar att Kristus befinner sig i hjärtat. I Bild 9 är Gud solen som tänder 

den kristnas hjärta. Eld tycks vara en vanlig metafor och symbol för ”renhet” och således 

Gud. ”Ditt rene hjertas kärlek, Herre Jesu, uptände mitt kalla hjerta: Din obesmittade själs 

skäre kärlek uplyfte min själ: Ditt ädle sinnes kärlek upfylle mitt sinne och gemöte” skriver 

Johann Arndt i Paradis lustgård. Gud är ren från all synd därför brinner hans eld starkast. 

Genom att släppa in Gud i våra hjärtan kan han tända dem och rena dem från synd. Eldens 

gudomliga egenskap nämns även av Ripa vilket leder till slutsatsen att den inte är specifikt 

luthersk.        

 

Bild 11 visar att kung Karl XI och drottning Ulrika Eleonora var bekanta med symboliken cor 

ardens. Bilden föreställer den gamla Slottskyrkan av Tessin. På långsidorna står 12 

allegoriska skulpturer – 12 dygder. Den skulptur som står närmast ingången är den med cor 

ardens i handen. Det är således den som besökarna ser först. Den dygd som Tessin tycks ha 

givit skulpturen är Kärleken. En pietistisk läsning av symbolen kan endast spekuleras om men 
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det vore inte orimligt. Sverige såg en förpietistisk våg under andra hälften av 1600-talet då 

adeln och borgarklassen läste Johann Arndts texter. Som Ingrid Rosell skriver innehöll just 

slottskyrkor ibland pietistisk ikonografi då de var mer privata än andra kyrkor. Bilderna 

spreds av bl.a Magnus Gabriel De la Gardie som försedde konstnärer med modeller i form av 

pietistiska gravyrer. Kung Karl XI gav Tessin uppdraget att bygga Slottskyrkan. Kungen kom 

också tillsammans med drottning Ulrika Eleonora i kontakt med pietismen genom sin 

hovpredikant Jesper Svedberg och kungaparet tog läran till sig. Ulrika Eleonora ska ha samlat 

en vänkrets och givit ut böne-och andaktsböcker. Om man knyter samman det faktum att 

kungen blev exponerad för den pietistiska läran med hans involvering i byggandet av 

Slottskyrkan blir en pietistisk läsning av cor ardens rimlig.  

 

Som jag nämnde tidigare var hjärtat starkt kopplat till ”tron” i kontrast till det kärleksbudskap 

som katolicismen uttryckte. Det man dock märker är att den kristna kärleken och tron inom 

teologin inte alltid kan skiljas åt. Istället för att vara två separata fenomen är kärleken snarare 

ett resultat av tron. Ett exempel har vi i texten i Bild 9: ”Af kärlek utaf tro uti mitt hjerta 

briner”. Tron tycks här vara det fundament som kärlek kan byggas på.  

 

Maria Magdalena kyrkas byggnadshistoria går i mycket parallellt med byggnationen av 

Stockholms slott. När slottsbyggets överintendent Hårleman dog 1753 tog Carl Johan 

Cronstedt, tidigare hovintendent, över posten. När Maria Magdalena kyrka sedan föll offer för 

branden 1759 var det Cronstedt som fick uppdraget att bygga upp det igen. För inredningens 

stuck tog han hjälp av sin kollega från slottsbygget bildhuggare Adrien Masreliez. 1763 – 

samma år som slottets exteriör blev klar – var Maria Magdalena kyrka redo att återinvigas.  

 

Om förpietismen vann störst popularitet bland de högre klasserna och hovet var den radikala 

pietism som växte sig stark runt Maria församling en mer folklig företeelse. Det hölls hemliga 

sammankomster på Södermalm hos bl.a Anna Maria van den Aveelen – änkefru till gravören 

Aveelen som stod för det ena av de två koppartrycken, Bild 11, av Slottskyrkan som finns i 

Suecian. Är det inte intressant i detta sammanhang att den enda skulpturen i bilden som kan 

urskiljas är en kvinnogestalt med cor ardens i handen? 

 

Michael Hermonius, som tillträdde posten som kyrkoherde 1730, skulle under sin 

tjänsteperiod gå i kamp mot pietisterna. Det ledde till att många pietister blev hårt straffade.  

Denna hårda strid präglade Maria församling under första hälften av 1700-talet. 1736, efter 
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långa och hårda fängelsestraff, gjorde en del av radikalpietisterna avbön på sin tro. 1741 

upprättade riksdagen en stadga för ökad tolerans inför pietisterna. Reformerta 

religionsutövningar beviljades och det fastslogs att ingen som misstänktes för villfarelser fick 

arresteras inför dom.  

 

Vid Hermonius död 1749 tar den finske pietisten och lärde Johannes Forsskåhl över posten. 

Spänningarna mellan pietismen och ortodoxin tycks nu ha stabiliserats. Konflikten dog inte 

helt men den var inte lika våldsam som tidigare. Jag menar att denna kontext är högst relevant 

i tolkningen av skulpturgruppen som Maria Magdalena kyrka fick av slottsdeputationen 1764. 

Jag vill hävda att skulpturgruppen speglar den nya stabiliteten mellan pietister och ortodoxa. 

Den vänstra allegoriska gestalten bär på nådemedlens attribut – skriften och nattvardskalken. 

Skulpturen symboliserar den institutionella kyrkan där frälsning nås genom sakrament och 

liturgier. Denna kan sägas personifiera den lutherska ortodoxin. Den högra skulpturen 

symboliserar däremot individens brinnande tro i hjärtat - utan kyrkans ceremonier. Som texten 

till Bild 10 lyder ”Retar Adam köttets lustar/Jag til min Jesus flyr/När mig gamla Adam 

bryr/Jesus sig mot honom rustar/Dö, o’ Adam synda trähl/Jesus lefwe i min själ”. Rustningen 

som den högra gestalten bär kan här tolkas som det skydd Jesus ger dig när han lever i ditt 

hjärta. Vi har således två skulpturer med symboler för den lutherska tron – den ortodoxa och 

den pietistiska. Den religiösa polemiken har övergått i pragmatik.     
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Bild 11a. Jan van den Aveelen (efter ritning av Erik Dahlbergh), Delineatio Templi, et 

magnificentia et mira operis elegantia conspicui, Anno 1694 a Potentissimo Rege Carolo XI, 

sumtu insigni, in Holmensi Arce adornati, koppartryck ur Suecia antiqua et hodierna, 1702, 

(Hämtad från 

https://suecia.kb.se/F/5S9HPL1KKNVPU4KRPQ863EPT5D5GKANY1IJS7UKRNJREH6A

TJH-02736?func=full-set-set&set_number=013510&set_entry=000001&format=999 senast 

kontrollerad 21/05-17)  

 

Bild 11b. Detalj ur Jan van den Aveelen (efter ritning av Erik Dahlbergh), Delineatio Templi, 

et magnificentia et mira operis elegantia conspicui, Anno 1694 a Potentissimo Rege Carolo 

XI, sumtu insigni, in Holmensi Arce adornati, koppartryck ur Suecia antiqua et hodierna, 1702 

( Författarens klippning. Original hämtad från 

https://suecia.kb.se/F/5S9HPL1KKNVPU4KRPQ863EPT5D5GKANY1IJS7UKRNJREH6A

TJH-02736?func=full-set-set&set_number=013510&set_entry=000001&format=999 senast 

kontrollerad 21/05-17)  

  

Bild 12 . Willem Swidde (efter ritning av Erik Dahlbergh), Chori primarii in Æde Sacra Arcis 

Holmensis quam Potentissimus Rex Carolus XI eximio opere pretioque Anno 1694 restaurari 

extruique curavit Delineatio, Kopparstyck ur Suecia antiqua et hodierna, 1695 (hämtad från 

https://ask.kb.se/sahtum/8428427.jpg kontrollerad senast 22-05-17) 

 

Bild 13. David Klöcker Ehrenstrahl, okänd titel, teckning för titelblad till hela Sueciaverket, 

166-, blyerts och lavering, 30x19 cm (hämtad från 

https://suecia.kb.se/F/5S9HPL1KKNVPU4KRPQ863EPT5D5GKANY1IJS7UKRNJREH6A

https://suecia.kb.se/F/5S9HPL1KKNVPU4KRPQ863EPT5D5GKANY1IJS7UKRNJREH6ATJH-02736?func=full-set-set&set_number=013510&set_entry=000001&format=999
https://suecia.kb.se/F/5S9HPL1KKNVPU4KRPQ863EPT5D5GKANY1IJS7UKRNJREH6ATJH-02736?func=full-set-set&set_number=013510&set_entry=000001&format=999
https://suecia.kb.se/F/5S9HPL1KKNVPU4KRPQ863EPT5D5GKANY1IJS7UKRNJREH6ATJH-02736?func=full-set-set&set_number=013510&set_entry=000001&format=999
https://suecia.kb.se/F/5S9HPL1KKNVPU4KRPQ863EPT5D5GKANY1IJS7UKRNJREH6ATJH-02736?func=full-set-set&set_number=013510&set_entry=000001&format=999
https://ask.kb.se/sahtum/8428427.jpg%20kontrollerad%20senast%2022-05-17
https://suecia.kb.se/F/5S9HPL1KKNVPU4KRPQ863EPT5D5GKANY1IJS7UKRNJREH6ATJH-00715?func=full-set-set&set_number=016798&set_entry=000015&format=999
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TJH-00715?func=full-set-set&set_number=016798&set_entry=000015&format=999 senast 

kontrollerad 22/05-17) 

Bild 14. Jean le Peutre, okänd titel, Titelblad till Suecia antiqua et hodierna, gravyr, 30x19 cm 

(hämtad från 

https://suecia.kb.se/F/5S9HPL1KKNVPU4KRPQ863EPT5D5GKANY1IJS7UKRNJREH6A

TJH-00899?func=full-set-set&set_number=016821&set_entry=000001&format=999 senast 

kontrollerad 22/05-17) 

 

Bild 15. Willem Swidde (efter skiss av Erik Dahlberg), Templum S:t Mariæ Magdalæ in 

Suburbio australi Holmiæ, Koppartryck, 22x34, 1691 

 

Bild 16. Carl Johan Cronstedt, Skissförslag till Maria Magdalena kyrkas altare, 1763 

(författares bild tagen 12-05-17 i Maria församling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suecia.kb.se/F/5S9HPL1KKNVPU4KRPQ863EPT5D5GKANY1IJS7UKRNJREH6ATJH-00715?func=full-set-set&set_number=016798&set_entry=000015&format=999
https://suecia.kb.se/F/5S9HPL1KKNVPU4KRPQ863EPT5D5GKANY1IJS7UKRNJREH6ATJH-00899?func=full-set-set&set_number=016821&set_entry=000001&format=999
https://suecia.kb.se/F/5S9HPL1KKNVPU4KRPQ863EPT5D5GKANY1IJS7UKRNJREH6ATJH-00899?func=full-set-set&set_number=016821&set_entry=000001&format=999
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Bild 1. S:ta Maria Magdalena kyrka, Södermalm, Stockholm 
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Bild 2. Altare, S:ta Maria Magdalena kyrka, författarens fotografi, tagen 17-05-2017 
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Bild 3a. Okänd skulptör, Okänd titel, Maria Magdalena kyrkas högra altarskulptur, gips, 2.07 

m, författarens fotografi, taget 17-05-17 
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3b. Okänd skulptör, Okänd titel, Maria Magdalena kyrkas vänstra altarskulptur, gips, 2.07 m, 

författarens fotografi, taget 17-05-17 

 



44 

 

 

Bild 4. Philippe de Champaignes, Sankt Augustinus, 1650 
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Bild 5. Okänd gravör, Okänd titel, koppartryck ur Cesare Ripas Iconologia, 1611, okända 

mått 
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Bild 6. Pompeo Batoni, Jesu heliga hjärta, 1767, olja på kopparplåt, Il Gesù, Rom 
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Bild 7. José de Páez, The adoration of the sacred heart with saints Ignatius Loyola and 

Aloysius Gonzaga, Frederick och Jan Mayers samling i Denver art museum, ca 1765, 16x12, 

olja på kopparplåt 
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Bild 8. Okänd konstnär, Lutherros, okänt datum 



49 

 

 

Bild 9. Okänd gravör, okänd titel, koppartryck, emblem ur ”Fyra böcker om den sanna 

kristendomen”, 1750 
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Bild 10. Okänd gravör, okänd titel, koppartryck, emblem ur ”Fyra böcker om den sanna 

kristendomen”, 1750 
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Bild 11a. Jan van den Aveelen (efter ritning av Erik Dahlbergh), Delineatio Templi, et 

magnificentia et mira operis elegantia conspicui, Anno 1694 a Potentissimo Rege Carolo XI, 

sumtu insigni, in Holmensi Arce adornati, gravyr ur Suecia antiqua et hodierna, 1702 

 

 

11b. Detalj ur Jan van den Aveelen (efter ritning av Erik Dahlbergh), Delineatio Templi, et 

magnificentia et mira operis elegantia conspicui, Anno 1694 a Potentissimo Rege Carolo XI, 

sumtu insigni, in Holmensi Arce adornati, gravyr ur Suecia antiqua et hodierna, 1702 
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Bild 12. Willem Swidde, Chori primarii in Æde Sacra Arcis Holmensis quam Potentissimus 

Rex Carolus XI eximio opere pretioque Anno 1694 restaurari extruique curavit Delineatio, 

Kopparstyck ur Suecia antiqua et hodierna, gravyr från Suecia antiqua et hodierna, 1695 
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Bild 13. David Klöcker Ehrenstrahl, okänd titel, teckning för titelblad till hela Sueciaverket, 

166-, blyerts och lavering  

 

 

Bild 14. Jean Le Peutre, okänd titel, Titelblad till första delen av Suecia antiqua et hodierna, 

gravyr, 1669 
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Bild 15. Willem Swidde (efter skiss av Erik Dahlbergh), Templum S:t Mariæ Magdalæ in 

Suburbio australi Holmiæ, ur Suecia antiqua et hodierna, koppartryck, 22x34, 1691 
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Bild 16. Carl Johan Cronstedt, Skissförlag för altaret i Maria Magdalena kyrka, 1763 
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