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INLEDNING !!
Anna är det vanligaste namnet i Sverige. Det är även ett av de vanligaste namnen i hela 
världen. Namnet har sitt ursprung i helgonet Sankta Anna, som var Jesus mormor. Under 
medeltiden spreds medvetenhet om henne till alla som besökte kyrkan. I Sverige spreds 
hennes kult från söder till norr. Men i vår samtid är hon nästan bortglömd och okänd. Det är 
bara de tysta och undangömda altarskåpen och altartavlorna som bevarar hennes historia. 
Det finns flera altarskåp med Sankta Anna-motiv som överlevt ända till vårt samtida 
Sverige. Ett av dessa skåp är altarskåpet från Skånela kyrkan i Rosersberg som idag 
återfinns i Uppsala domkyrka. Det som urskiljer detta altarskåp från de andra skåp är att det 
är helt och hållet tillägnat Sankta Annas liv. Det har inte forskats om skåpet tidigare. Nyli-
gen har det bara gjorts en forskningsstudie med syfte att inventera skåpets scener.   Det har 1

inte heller skrivits några uppsatser om skåpet. Jag blev intresserad av att ta reda på vem 
Sankta Anna var och varför ett helt altarskåp blev tillägnat henne. Efter att ha läst intressant 
fakta om Sankta Anna, har jag ställt mig ett flertal frågor som ej kunde besvaras på grund 
av ej tidigare forskat område. Därför vill jag försöka få svar på mina frågor genom att un-
dersöka altarskåpet och bidra med en nyanserad analys av det. !!!

Syfte !
Det finns bara korta omnämnanden i förbigående om Sankta Anna i böckerna om medeltida 
kyrkokonst. Och det har hittills gjorts en nyligen publicerad inventering av Skånela-al-
tarskåpet som en del av Uppsala Domkyrkas inventeringsprojekt.   Därför är huvudsyftet 2

med uppsatsen att utföra en bildanalys på altarskåpet och ta reda på färgens och gestikens 
betydelse i de narrativa scenerna i skåpet för de medeltida kyrkobesökarna i Sverige. Det 
övergripande målet är att genomföra en bildanalys och få ett nyanserat resultat som 
förhoppningsvis bidrar till forskningsfältet. !!!

Frågeställningar !
Eftersom medeltida altarskåp byggdes upp med hjälp av avancerad allegori och symbolik är 
det av yttersta vikt att få en förståelse för färgens och gestikens betydelse i detta samman-
hang.  För att ge en nyanserad bild av altarskåpets scener ska jag undersöka färgen och 
gestiken eftersom dessa element fungerade som symbolbärande och ansågs vara betydelse-
fulla faktorer för förståelse av bilden.   Särskilt med tanke på att altarskåpet är tillägnat en 3

kvinnogestalt, Sankta Anna. Altarskåp är vanligtvis tillägnade Jesus eller något motiv ur 
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!  Pia, Bengtsson Melin, ’’Altarskåpet från Skånela’’, Uppsala domkyrka, Uppsala 2014, s. 320.1

!  Bengtsson Melin, 2014, s. 317.2

!  Mia, Åkestam, Bebådelsebilder - om bildbruk under medeltiden, Sällskapet Runica et Medievalia, Stock3 -
holm 2010, s. 69.



Jesu liv. Eftersom medeltiden präglades av en stark kvinnofientlighet är det nästan underligt 
att ett så pråligt liturgiskt ’’verktyg’’ fick ett kvinnocentrerat huvudmotiv.   Utifrån dessa 4

aspekter ställer jag följande fråga: Hur bidrar eller påverkar färg och gestik altarskåpets 
budskap och betydelse? !!!

Metod och teori !
Lena Liepe kritiserar Erwin Panofskys ikonografiska analys. Hon menar att Panofskys 
modell brister eftersom den koncentreras på text, det vill säga en konsthistoriker som 
tillämpar den ikonografiska analysen letar efter bildens betydelse och budskap i litterära 
källor, som enligt Panofsky äger facit till bilden. Liepe betonar att en sådan analys går miste 
om den historiska kontexten i vilken bilder har producerats och kommunicerats.   Jag finner 5

Liepes argument bärande och kommer att följa hennes råd och modell för ikonografisk 
tolkning av studieobjektet i undersökningen.  !
Mitt val av metod grundar sig på Lena Liepes metod. Hennes metod utgår ifrån kritiken 
som hon riktade mot den ikonografiska analysen och dess användning. Hon föreslår näm-
ligen att vid bildanalyser av medeltida konst undersöka objektet med hjälp av en semiotisk 
modell.    6

!
Liepe delar upp den ikonografiska analysen i två nivåer. Den första nivån grundar sig på det 
som den ikonografiska analysen brukar gå ut på och kallas högikonografi. Den andra nivån 
kallar Liepe för lågikonografi. Lågikonografin ställer bildsemiotiska frågeställningar till 
konstverket och därmed undersöker betydelser i gestik, form, figurernas position och rela-
tion, beröring, etc.   Jag kommer att använda mig av den lågikonografiska analysen för att 7

försöka svara på undersökningens frågeställning om färgens och gestikens påverkan på al-
tarskåpets budskap och betydelse. Eftersom ingen tidigare har forskat kring färg och gestik 
i Skånelaskåpet bidrar denna undersökning till forskningsfältet med en nyanserad tolkning 
av altarskåpet. !
I undersökningen kommer jag att gå igenom altarskåpets skulpterade scener i korpusen 
genom en formell beskrivning och diskussion för att ta reda på färgens och gestikens bety-
delse i iscensättningen av motiven. Jag kommer att analysera bildscen för bildscen. I varje 
bildscensanalys kommer jag att analysera både färg och gestik. Bildscensanalyserna kom-
mer att inkludera delresultat för varje bildscen för sig. Gestikanalysen kommer att under-
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!  Christine de Pizan, Kvinnostaden, Ersatz, Litauen 2012, s. 18; Anne Banér, Bilden av barnet, Berghs, Milano 4

1994, s. 36; Kirsi Stjerna, Women and the Reformation, Blackwell Publishing, Singapore 2009, s. 12; Lena 
Liepe, Den medeltida kroppen, Nordic Academic Press, Riga 2003, s. 33; Lena Liepe, ’’Medeltiden’’, Konst 
och visuell kultur i Sverige före 1809, Lena Johannesson (red.) m.fl., Bokförlaget Atlantis, Stockholm 2007, s. 
131.
!  Liepe 2003, s. 28.5

!  Liepe 2003, s. 25; Lena Liepe, ”Bilden, den historiska tolkningen och verkligheten. Om ikonografins teori 6

och praktik”, Bild och berättelse, Åbo 2003, s. 149.
!  Liepe 2003, s. 27.7



byggas av en trestegsmetod av Norbert Otto.   Metoden beskriver tre funktioner hos en gest 8

som betydelsebärande bildelement. Den första funktionen är att karakterisera en figurs sin-
nesstämning. Den andra funktionen handlar om att åskådliggöra kommunikation mellan 
figurerna. Den sista, tredje funktionen går ut på att hitta i bilden en hänvisning till betrak-
taren. !
Det har nyligen gjorts en forskningsstudie om altarskåpet, vars resultat är av ikonografisk 
art, det vill säga målet var att inventera hela altarskåpet som en del av Uppsala Domkyrkas 
inventarier.   En viktig del i att förstå ett konstverk är att se på de förhållanden som förelåg 9

då det skapades. Därför kommer jag även att undersöka bildkontexten, det vill säga det 
medeltida samhället i allmänhet och den medeltida kulten i synnerhet och presentera resul-
tatet i avsnittet om bildkontexten. !!!

Tidigare forskning !
Undersökningens främsta underlag härrör från Mia Åkestams och Lena Liepes avhandlin-
gar som på var sitt sätt bidrar med ett gediget material för en tolkning av altarskåpets bild-
sceneri.   Åkestam skriver i och för sig inte om altarskåp i synnerhet, utan om bebådelse10 -
motivet som förekommer på bland annat dopfuntar och kalkmålningar. Däremot finns det 
ett rikt material i Åkestams avhandling som behandlar medeltida bildkontext och symbolik 
som därmed lämpar sig för denna undersökning.  !
Liepe skriver om den medeltida kroppen och dess avbildning i den medeltida konsten. 
Hennes arbete är av centralt intresse för undersökningen eftersom hennes kritik mot Panof-
skys analys förbättrar det konsthistoriska fältet samtidigt som hon har gjort ett otroligt ar-
bete när det kommer till färg och gestik i sin avhandling, som här kommer att användas som 
absolut främsta teoretiska underlaget, då undersökningens frågeställning handlar om just 
dessa aspekter, färg och gestik. !
Vid sidan av ovannämnda forskare kommer jag att även inkludera Virginia Nixon och Ce-
cilia Engellau-Gullanders arbete inom det medeltida fältet. Virginia Nixon har forskat om 
Sankta Anna.   Hennes forskning har fokuserats på Sankta Anna-kulten i Tyskland och nor11 -
ra Europa, det vill säga Nederländerna och Flandern. Hon har ingående diskuterat och kart-
lagt Sankta Anna-kulten utifrån de tyska och holländska klostren och ordnarna. Hennes ar-
bete innehåller också ett omfattande material om bildkontexten. Engellau-Gullander har 
skrivit en avhandling om Jan van Coninxlo, som är hantverkaren bakom det undersökta al-
tarskåpet.    12

!
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!  Liepe 2003, s. 101.8

!  Bengtsson Melin 2014, s. 317.9

!  Åkestam 2010, s. 15; Liepe, 2003, s. 31.10

!  Virginia Nixon, Mary’s mother,  Pennsylvania State University Press, Pennsylvania 2004, s. 162.11

!  Cecilia Engellau-Gullander, Jan II van Coninxlo, University of Stockholm, Stockholm 1992, s. 5.12



Skånela kyrkan finns beskriven i ett konsthistoriskt inventarium Sveriges Kyrkor. Det finns 
även gedigen forskning om nederländska altarskåp utfört av Johnny Roosval.   Johnny 13

Roosval är den i Sverige som framför allt har behandlat de senmedeltida altarskåpen, men 
då mycket kortfattat.  !
Denna undersökning kommer därmed att ansluta sig till det medeltida fältet och just 
kyrkokonsten i allmänhet och altarskåp i synnerhet. Främst är det en fortsättning på Vir-
ginia Nixons arbete, eftersom det har inte forskats om Sankta Anna i kyrkokonsten i 
Sverige tidigare. Men det är även en anslutning till Lena Liepes kritik mot den ikono-
grafiska analysen. !!

Avgränsning !
Altarskåpets flygelmålningar har blivit fragmenterade med årens lopp och därför blir 
scenerna svårtydda och färganalysen uteblir på grund av färgbortfall.   Med detta i bak14 -
grunden och uppsatsens omfång kommer jag att begränsa undersökningen och analysen i 
synnerhet till att enbart behandla altarskåpets korpus. Det vill säga den egentliga delen av 
skåpet där de skulpterade figurerna återfinns och är välbevarade för uppsatsens ändamål, att 
undersöka färg och gestik i skåpets bildprogram. !!!

Disposition !
Huvudtexten kommer att disponeras enligt följande. Analysen kommer att presenteras i tre 
avsnitt. Första avsnittet kommer att innehålla en kort sammanfattning om bildkontexten 
inkluderande Sankta Anna utifrån de apokryfiska texterna och materialet om hennes kult. 
Detta avsnitt kommer även att inkludera ett underkapitel som ger en kort översikt över de 
nederländska altarskåpens tillverkningsprocess. Det efterföljande avsnittet kommer att in-
nehålla en materialbeskrivning av objektet för undersökningen. Materialbeskrivningen 
kommer att föregås med en bild. Det tredje och avslutande avsnittet kommer att innehålla 
bildanalysen som kommer att innehålla en presentation om färg och gestik. Avsnittet kom-
mer att innehålla ett underkapitel för varje bildscen där färg- och gestikanalyserna kommer 
att äga rum. !
Undersökningen kommer att avslutas med ett sammanfattande kapitel som en avslutning 
där jag kommer att diskutera resultaten och sammanfatta hela undersökningen.  

!6

!  Johnny Roosval, Om altarskåp i svenska kyrkor och museer, ur mäster Jan Bormans verkstad i Bryssel, 13

Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, Stockholm 1903, s. 5.
!  Bengtsson Melin 2014, s. 317.14



SKÅNELA-ALTARSKÅP !!
Bildkontext !

Redan i början av medeltiden hade Maria intagit en central position. Hennes betydelse ste-
grades under hela medeltiden för att kulminera under decennierna före reformationen, då ett 
stort antal dyrbara altarskåp vigdes åt henne. Det var altarskåp med många scener ur hennes 
liv.   15

!
Med senmedeltidens fokusering på Maria gick man högre upp i genealogin och uppmärk-
samheten stannade ofta vid hennes allra närmaste anförvanter, speciellt då hennes mor, den 
heliga Anna, som saknar allt stöd i bibeln, men som förekommer i de apokryfiska skrifter-
na.   Sankta Anna kom till Norden först under 1300-talet för att följande sekel uppträda i ett 16

stort antal tregenerationsbilder av det slag vi kallar Anna-själv-tredje, det vill säga Anna 
tillsammans med Maria och Jesusbarnet.   17

!
Annakulten grundar sig på att Maria förklarades vara Gudaföderska vid konciliet i Efesos år 
431. Redan under 500-talet lyftes Anna som kultgestalt i Jerusalem och Konstantinopel.   I 18

Nordeuropa etablerades Annakulten på 1100-talet.   Under medeltiden mildrades läran om 19

arvsynden i den västromerska kyrkan. De medeltida teologerna såg Marias avlelse och 
födelse som en möjlig orsak till frågor om tron.  Maria som ständigt var under luppen, ifrå-
gasattes under flera århundraden för hennes avlelse. År 1438 fastslogs vid konciliet i Basel 
att jungfru Marias frihet från arvsynden överensstämde med kyrkans tro. Den franciskanske 
påven Sixtus IV bekräftade detta år 1477, och år 1481 infördes en liturgisk festdag.    20

!
Frågan om Annas roll i uppfattningen av hennes dotter är ett återkommande tema i den 
senmedeltida diskursen kring Anna. Senmedeltidens Annakult grundades på hennes reliker 
som förvarades i ett relikskrin. Relikerna var eftersökta av pilgrimer som önskade seger, 
räddning botgöring, etc.   Sankta Anna var som populärast i perioden mellan 1470- och 21

1530-talen.   På 1480-talet växte en ny våg av Anna-berättelser, på latin och i folkmun. Den 22

starkaste spridningsmotorn var Karmelitorden.   Karmeliterna spred Annakulten vidare till 23

Rhenlandet och något senare till Tyskland och Flandern. Deras medel var nya liturgiska tex-
ter och bildandet av brödraskap.   Men främst var det relikskrinen som drog mest uppmärk24 -
samhet.  
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!  Eva Höglund, Nederländsk prakt i Mälarlandskapens kyrkor, Carlssons, Borås 1998, s. 30.15

!  Bertil Gärtner, Apokryferna till Gamla Testamentet, Proprius Förlag, Simrishamn 1990, s. 66.16

!  Höglund 1998, s. 32.17

!  Nixon 2004, s. 12.18

!  Nixon 2004, s. 13.19

!  Monica Nordgren, Sankta Anna - Jesu mormor, Kyrka Konst Kultur, Göteborg 2009, s. 41.20

!  Nixon 2004, s. 16.21

!  Nixon 2004, s. 162; Engellau-Gullander 1992, s. 54; Lennart Karlsson, Ecce Homo, Historiska Media, Riga 22

2013, s. 295; Lennart Karlsson, Bilden av Maria, Historiska Media, Riga 2009, s. 79.
!  Engellau-Gullander 1992, s. 56.23

!  Nixon 2004, s. 29.24



!
Kyrkorna, kloster och församlingarna följde Annakulten som spreds från Rhenlandet. I 
slutet av 1400-talet spreds Annakulten till hela Tyskland, Schweiz, Flandern, Holland och 
hade börjat sprida sig delvis till Polen, Böhmen och Skandinavien.   Det var många faktor25 -
er som hade hjälpt att sprida kulten. Men den gemensamma nämnaren var frälsning. Viljan 
att säkerställa personlig frälsning var en viktig del i främjandet av Sankta Annakulten. Hon 
presenterades som en som kunde hjälpa sina dyrkare att uppnå himlen. Frälsningshjälpen 
fanns tillgänglig via de nyetablerade Annabrödraskapen. Att Anna kunde utöva en frälsande 
effekt var ett nytt påfund i det sena 1400-talet. Det var inte så konstigt att man hittade på 
frälsningselementet i Annakulten på grund av den intensiva oro med personlig frälsning 
som präglade den senmedeltida religionen i Tyskland. Frälsning var något som även den 
lägsta samhällsklassen strävade efter.   Den medeltida tyska befolkningen levde under 26

skräck och de behövde frälsning. Detta behov skapades av kyrkan som ett medel för att dra 
in inkomst. Flera samtida författare bevittnade detta i sina texter. !
Den vanligaste framställningen av Sankta Anna i konsten är den som kallas ”Anna själv 
tredje”.   Den benämns så därför att de tre generationerna Anna, Maria och Jesus finns i 27

samma bild. Genom beteckningen lyfts moder- och mormorskapet fram som meditation-
sämne.   Mödrar valde nästan alltid Sankta Anna som skyddshelgon.   Men Anna brukade 28 29

även förekomma i andra bildsammanhang. Oftast var det någon av de bibliska berättelserna 
ur Marie liv som hon dök upp i. Det vanligaste sättet som Sankta Anna känns igen på är 
hennes vita hustrudok och haklin, eller änkedok. !
Sankta Anna hade god hand med oväder och skyddade bönderna och sjöfolk. Men hennes 
främsta uppgift gällde blivande mödrar. Eftersom hon själv var gammal och ej kunde få 
barn men till slut genom ett Guds mirakel lyckades få till och med tre barn.   Hennes kropp 30

hade gett material till Guds tempel liksom Maria gjorde. !
Avbildningar av kvinnokroppen i kyrkan var ohyggligt för prästerna av manligt kön.   Dock 31

var kvinnorna viktiga för kyrkan. Kvinnorna var viktiga donatorer och beställare av 
kyrkokost och kyrkobyggnationer så som kapeller, gravmonument etc. Aristokratiska kvin-
nors barn utbildades av lärda präster.   Därav förknippades den medeltida kvinnan med 32

kunskap och utbildning. Det vittnar de avbildningar av Sankta Annas där hon antar rollen 
som Marias lärare.   Dessa exemplariska personifikationer i form av figurer som visade rätt 33

eller önskat beteende användes flitigt av kyrkan som skolningsverktyg. !
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!  Nixon 2004, s. 41.25

!  Nixon 2004, s. 42.26

!  Nordgren 2009, s. 42.27

!  Nordgren 2009, s. 44.28

!  Emile Male, Religious art in France: the late Middle Ages, Princeton University Press, Princeton 1986, s. 29

152.
!  Gärtner 1990, s. 66.30

!  Veronica Sekules, Medieval Art, Oxford University Press 2001, s. 109.31

!  Sekules 2001, s. 112.32

!  Sekules 2001, s. 113.33



Det var först under upplysningens begynnande bibelkritik som vissa bibliska berättelserna 
degraderades från historia till legend.   34

!!!
Flandriska altarskåp !

Flandriska skåp anses vara extra intressanta ur ett konstnärligt perspektiv på grund av deras 
intrikata figurmyller och rika förgyllningar som ter sig som en nästan översinnlig kost-
barhet från en annan värld. I skåpens kulminerade strävan att närvarandegöra de heliga per-
sonerna och händelserna genom att återge dem så naturtroget som möjligt. De livligt berät-
tande scenerna som spelas upp i de överdådigt förgyllda interiörerna är befolkade av 
agerande, grimaserande och gestikulerande figurer. Så minutiöst utförda att de måste ha 
framstått som i det närmaste livslevande för den medeltida kyrkobesökaren. De ädla mate-
rialen återspeglar  det osynliga himmelska ljuset.   35

!
Det ledande produktionsområdet för träskulptur i Östersjöområdet under större delen av 
senmedeltiden var Flandern och Nordtyskland.   Förloppet illustrerar det faktum att ett stort 36

altarskåp oftast var resultatet av ett kollektivt samarbete i en verkstad och ibland mellan 
flera verkstäder som till och med kunde befinna sig på olika orter.   Tillverkningen av 37

skåpet, snidandet av figurerna och ornamentiken, polykromeringen och förgyllningen av 
skulpturen samt bemålningen av skåpdörrarna var alltsammans uppgifter som kunde läggas 
ut på specialister av den mästare som hade fått själva beställningen och vars roll ibland har 
liknats vid en entreprenörs snarare än en utövande hantverkares. !
Verkstäderna hade till och med flera objekt i sina ateljéer för förbipasserande välbärgade 
män och kvinnor på gatan att komma in och beskåda.   38

!
Det nederländska måleriet från 1500-talet kännetecknas av att de är uppbyggda med flera 
berättande scener med många personer och detaljer. Figurerna har kraftigare proportioner, 
kläderna bryts i tjocka kantiga former, kropparnas hållning är tungt böjda.   Vid tillverknin39 -
gen av altarskåpen skulpterade man varje figur var för sig. Innan figurerna placerades i nis-
cherna stämplades de med en avhuggen hand som var Antwerpens märke. Därför kan man 
på flera ställen i flandriska altarskåp se små inbrända händer, som i fallet med 
Skånelaskåpet. !
Altarets sakrament var den medeltida kyrkans heligaste och viktigaste elementet. Därför var 
det kyrkliga möblemanget en omfattande industri. Bildinspirationen hämtades vanligen från 

!9

!  Hans Furuhagen, Bibeln och arkeologerna, Natur & Kultur, Korotan 2010, s. 70.34

!  Höglund 1998, s. 11.35

!  Liepe 2007, s. 107.36

!  Lennart Karlsson, ’’Träskulpturen’’, Signums svenska konsthistoria 4, Förlag Signum, Lund 1996, s. 275; 37

Craig Harbison, The Mirror of the Artist, Laurence King Publishing, King 1995, s. 69.
!  Harbison 1995, s. 68.38

!  Liepe 2007, s. 119.39



Biblia Pauperum (Predicatorum), ”de fattiga predikanternas bibeln.   Benämningen syftade 40

på hur sockenprästerna och andra predikanter kunde finna underlag för sina utläggningar av 
bibeltexterna. Altare placerade man mot väggen eller mot en murpelare, där prästen kunde 
läsa mässor för de avlidnas själar och den troende förrätta sin privata andakt och vända sig 
till Kristus och helgonen i bön.   Altarskåpens bilder upprepade de heliga händelserna och 41

mysterierna för de besökande. De skapade en slags närhet mellan människorna och mys-
terierna. Altarskåpen intensifierade liturgins spektakel.   42

!
Efter reformationen gick kyrkokonsten skiftande öden till mötes. Mycket av det fina konst-
verket vandaliserades medan annat blev stående kvar i kyrkan. I Sverige skedde ingen bild-
stormning som det har gjort i flera andra europeiska länder i samband med övergången från 
katolicismen till protestantismen.   Dessutom har Sverige inte drabbats av förödande krig 43

på svensk mark som många andra länder på kontinenten. Att över fyrtio dylika skåp har be-
varats i Sverige är en indikation på det värde de tillmättes också efter medeltidens slut.   44

!!!!!!!! !
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Materialbeskrivning !

Objektet för undersökningen är ett altarskåp som importerades till Skånela kyrka från Flan-
dern. Skånela kyrkan är byggd på 1100-talet och ligger i Uppland, i Stockholms län, i Sem-
inghundra härad. Kyrkan tillhör Uppsala ärkestift.   Altarskåpet är tillverkat i Bryssel i bör45 -
jan av 1500-talet.   År 1765 beslutade församlingen att ta ner altarskåpet.   År 1912 46 47

inköptes altarskåpet av Uppsala domkyrka och placerades där i silverkammaren.   Skåpets 48

totala bredd inklusive utfällda flyglar är 332 cm, medan höjden 195 och djupet 25. Flyglar-
nas bredd är 83 cm var för sig. På listen under korpus finns en Brysselstämpel i form av 
St.Mikael i profil.   Under honom finns en vapensköld. Inskrifter på mantelfållan är nu i 49

stort sett utplånade och otydbara. Sköldar med målargillets vapen finns på bänken i Den 
heliga familjen, samt på kolonnen, som skiljer scenerna Anna och Joakim vid en stadsport 
och Joakims dödsbädd. Skåpet omnämns första gången 1751, då det stod på högaltaret i 
Skånela kyrka. Brysselarbete av hög konstnärlig kvalitet. Dateras till 1515-20 och 1520-25. 
Målningarna utförda av Jan von Coninxlo, medan skulpturerna av Jan Borman d.y.   50
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Fig. 1. Altarskåpet från Skånela kyrka. Korpus. Foto: Lennart Karlsson



!
Skåpet består av korpus och ett par flyglar. Predellan saknas och kan ha försvunnit vid 
branden 1806 i Skånela kyrkan. Materialet är ek. Korpus är tredelat med förhöjt mittparti, 
som avslutas uppåt mjukt avrundat (fig. 1). Det är krönt med bladgrupper och masverk, 
som avslutas med en konsol, vilken uppenbarligen ska ha burit upp en bild eller skulptur, 
som nu är försvunnen. Det innehåller sex nischer, vilka har baldakiner av masverk upptill. 
Scenerna på flyglarna skiljes genom målade lister. !
Skånelaskåpet är uppdelat i sex målade och sex skulpterade scener. Scenerna inramas av 
arkadbågar. Skåpet föreställer Sankta Annas historia. Bildprogrammet läses från vänster till 
höger. Det skulpterade bildprogrammet börjar med: 1. Joakims uppenbarelse, 2. Annas up-
penbarelse, 3. Mötet i Gyllene porten, 4. Marias födelse, 5. Marias tempelgång och 6. Den 
heliga familjen. Scenen 6 är i mindre format och beläget nedanför mittpartiet. De målade 
flyglarnas framställningar: 1. Joakim delar ut allmosor, 2. Joakims offer, 3. Annas och 
Joakims förmälning, 4. Moses med lagens tavlor, 5. Anna och Joakim, Maria och Josef vid 
en stadsport, 6. Joakims dödsbädd, 7. Abels mord, 8. Isaks offer, 9. Annas likvaka vid 
Joakims bår och 10. Den heliga familjen. Scenen 10 upptar båda flyglarnas framsida. Bild-
programmet följer således den apokryfiska text som går under namnet Jakobs protoevan-
gelium.   51

!
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Färg och Gestik !
Altarskåp användes av kyrkorna som ett kompletterande verktyg i skolningen av den 
gemene man, som det har framgått i avsnittet om bildkontexten. Prästerna och framförallt 
biskoparna behövde något inlevelserikt att bjuda kyrkobesökaren och pilgrimerna.   Av 52

denna anledning har färgen och gestiken spelat en ganska väsentlig roll som vi ska se här 
nedan.  !
Till den mest skattade färgen räknades först och främst guld.   Guldet sågs kunna avspegla 53

det gudomliga ljuset och därför har guldet använts så flitigt i nederländska altarskåp. Man 
ville få en så nära levande upplevelse som möjligt.   Eftersom guldet symboliserade det gu54 -
domliga fick gestalternas klädedräkter representera själen.   Gestiken fick bildsviterna att 55

röra på sig. Och det hela altarskåpet blev plötsligt en levande teaterscen som fick 
kyrkobesökaren att häpna.   Den önskade effekten var uppmuntran till att noga begrunda 56

händelseförloppet och därmed skapa övertygelse hos betraktaren.    57

!
Kroppsspråket avslöjade inte bara samhällshierarkin utan gav också antydan om den över-
naturliga makten över människorna, det vills säga Guds herravälde över människorna. Som 
i Joakims uppenbarelse nedan. Där slås Joakim av fötterna av den heliga kraften som bud-
bärarna besitter och för med sig. Det kan ses som en markör för betraktaren om att Gud 
finns i nuet och är närvarande.   Rörelsekänslan förstärktes även av den sengotiskt influer58 -
ade draperibehandlingen i gestalternas klädedräkter.   59

!
Nedan kommer analyserna att presenteras för varje scen i taget. Varje delmoment kommer 
att föregås med en scenbild för en enklare uppföljning och för att möjliggöra en tydligare 
undersökning samt för dispositionens skull.  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 !
Scenen med Joakims uppenbarelse !

Joakims uppenbarelse handlar om hans vistelse i ödemarken när ängeln uppenbarar sig för 
honom och berättar den glada nyheten om att Joakim skall få barn (fig. 2).   Här illustreras 60

Joakim sittandes i ödemarken bland en flock får med en hund och två män framför sig. 
Dessa två män ersätter ängeln som enligt den apokryfiska texten skall ha framburit bud-
skapet. Utbytet kännetecknar den senmedeltida realism som nederländska konstnärerna an-
vände sig av för att ge betraktaren en verklighetstrogen upplevelse och något att relatera 
till.   De två männen som hälsar Joakim ska lämna honom budskapet om att han snart ska 61

få barn, en dotter, och därmed ska skynda sig till sin hustru som är havande. !
Budbärarna är klädda i anspråkslöst enkla dräkter. Bådas dräkter är illustrerade med gyllene 
färg, så som klippstenarna samt Joakims dräkt och hatt. Den ena av budbärarna, som är 
förskjuten längre in i bildplanet, bär på en hatt i gyllene färg. Underifrån hans gyllene hatt 
hänger en dok i blå färg. Eftersom denne man skyms av den för betraktaren närmare bud-
bäraren, går det inte se mer detaljer i dennes klädsel. Den närmare budbäraren stödjer sig på 
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Fig. 2. Joakims uppenbarelse. Foto: Lennart Karlsson



en käpp i ljusbrunt eller någon nyans av röd färg. Hans hatt, som ser ut att vara en mössa, är 
röd. Underifrån hans jacka sticker det ut en kjol eller knäkort livklädnad i mörkgrön färg 
med en gyllene bård. Hans byxor är i blå färg. Medan hans skor är gyllene, precis som 
Joakims också är. Båda budbärarnas ansikten är ljusare än Joakims. De bådas huvudbonads-
färgerna, rött och blått, skapar balans mot Joakims blåa färg på mantelns foder och röda 
färgen på hans kappa under manteln. !
Den dominerande färgen är absolut den gyllene färgen. Kontrastfärgerna är röd och blå. 
Mycket av den röda färgen är koncentrerat till förgrunden. Det stora partiet med röd färg är 
i Joakims underkappa. På den motsatta sidan av scenen är det mest rött i den närmaste bud-
bärarens mössa, som tydligt kontrasterar mot Joakims scenhalva. Eftersom kläderna ansågs 
på medeltiden, och än idag, göra människan, det vill säga markerar personens sociala ställ-
ning i samhällets hierarki, understryker den röda mössan budbärarens status eller 
härkomst.   Den röda färgen ansågs betyda jordisk natur, vilket här kan tolkas som att bud62 -
bäraren i den röda mössan är en jordisk människa med helig själ, det vill säga en person 
som har levt ett värdigt liv att bli kallad helig. Samtidigt som det kan också innebära att 
denna jordiska människan representerar det heliga.   63

!
Joakims kroppsspråk och ställning ger en antydan om att han är i rörelse. Hans fotplacering 
indikerar det långsamma fallet bakåt. Det kan liknas vid en vind som blåser i hans riktning 
och han tappar balansen och blir tvungen att förlora fotstödet och därmed ramlar omkull. 
Eftersom budbärarna ersätter ängeln, kan Joakims kroppsspråk betona budbärarnas him-
melska ankommande. Denna tolkning blir än mer realistisk om vi uppmärksammar Joakims 
vänstra hand, som verkar vila på en sten bakom honom. Han måste alltså stödja sig på nå-
got för att inte hamna på marken, alltså liggandes. Joakims högra hand är uppsträckt i en 
retorisk gest. Hans gest kan tolkas som hälsande, men även att han accepterar budbärarnas 
budskap och att han framför sin sorg för dom. Gesten kan jämföras med den i scenen med 
Marias tempelgång. Då framstår det klarare att gesten är retorisk. Och att den kanske riktar 
betraktarens uppmärksamhet mot budbärarna. Här riktas Joakims hand snett uppåt, vilket 
kan antyda att budbärarna är Guds sändebud. !
Det går att identifiera de tre gestfunktionerna som Lena Liepe menar är betydelsebärande 
bildelement i en bild.   Joakims sinnesstämning uttrycks genom kroppsspråket och fram64 -
förallt gestiken. Det pågår kommunikation mellan gestalterna. Joakim kommunicerar med 
budbärarna, vilket vi ser på blickriktningen, kroppsvridningen och gesten. Joakims upphöj-
da gest kan ses som en hänvisning för betraktaren.   65

!
Denna scen kan ses som en prefiguration till den centrala bilden i mittpartiet, Joakims och 
Annas möte i Gyllene porten. Prefiguration handlade om att en bildscen kunde föregås med 
ett par förebådande scener som en förklaring till huvudscenen.   66
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 !
Scenen med Annas uppenbarelse !

Annas uppenbarelse ska föreställa Sankta Anna, det vill säga Marias mor, när hon får besök 
av en ängel (fig. 3) som enligt den apokryfiska texten ska hälsa henne att hon kommer att få 
barn och att hon ska skynda sig hem.   Här framställs hon sittandes på marken bredvid en 67

jordhög. Bakom hennes rygg betar hennes boskap, en ko, en get, höns och gäss. Kon är 
svart och placerad med huvudet mot betraktaren och det syns tydligt att det är en ko. Geten 
är vit och placerad längre in i bakgrunden och man ser bara bakbenen på den. Hönsen är 
vita och gässen har någon mörk grön färg, vilket associeras till gäss och höns. Till vänster 
om Anna sett från betraktaren, finns ett litet staket, en gärdesgård, som förtydligar att sce-
nen utspelar sig i en utomhus miljö. I bakgrunden finns även ett träd och en dörr som ser ut 
att vara en portal till en ståtlig bostad eller residens. Även dessa element förstärker 
utomhuskänslan. !
Anna är klädd i en gyllene mantel. Manteln ser ut att vara flera storlekar större än hennes 
rätta storlek. Den verkar vara mer som ett täcke som Anna har lagt om sig, då manteln lig-
ger i många tunga veck både under hennes armar och knä. Underifrån manteln sticker ut 
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Fig. 3. Annas uppenbarelse. Foto: Lennart Karlsson



den ena foten i en gyllene sko, en patina. Där vecken ligger så att betraktaren ser linningen, 
ser man att den är i blå färg. Anna har på sig en dok, hustru- eller änkedok samt haklin, allt i 
vit färg. Hon torkar sig i ögonen med en bit av sitt dok. !
Till höger i bildscenen sett från betraktarens vinkel, finns en gestalt till. Denna gestalt ska 
enligt apokryfiska texterna föreställa en ängel, men här har konstnären ersatt ängeln med en 
flicka. Hon kan vara tjänsteflickan Judit.   Tjänsteflickan är iklädd en klänning eller tvåde68 -
lad dräkt, eller så har hon förkläde på sig. Förklädet är i samma blå färg som Annas mantels 
linning. Dock med en bård, en kant med syrligt gyllene mönster. Hennes klänning är också 
gyllene. Runt midjan har hon ett rött rep eller bälte. Huvudbonaden är tvådelad. Den bakre 
delen som täcker bakhuvudet och nacken är i rutit mönster med gyllene rutor och röd fyll-
ning. Den främre delen som ligger runt huvudet och täcker pannan och öronen är röd men 
mönstrad med gyllene färg.  !
Anna är placerad i scenens mitt och vänstra halva. Det förstärker fokuset på Anna och hon 
uppträder därmed som en central figur i scenen. Även färgen betonar Annas centrala posi-
tion. Hennes gyllene färg reflekterar mer ljus jämfört med tjänsteflickan vars dunkla 
färgschema får henne att smälta ihop med bakgrunden. Tillsammans med mantelns gyllene 
färg drar Annas dok uppmärksamheten mot hennes överkropp.  !
Eftersom fokuset verkar vara samlad kring Annas huvud, kan vi således dra slutsatsen att 
motivet här är hennes sorg. Tjänsteflickans kroppsspråk vill berätta oss om något mer, men 
det är svårtytt på grund av det försvunna objektet i hennes högra hand, som hon sträcker 
mot Anna i en gest som kan innebära att det tjänsteflickan ger eller riktar mot Anna är något 
som Anna kan tänkas behöva eller sakna. Tjänsteflickans gest kan också ses som retorisk 
talgest. Den har sin motsvarighet i scenen med Marias födelse, där Anna håller sin högra 
hand snett uppåt, det vill säga i samma riktning som tjänsteflickans hand. Tjänsteflickans 
gest kan dock ha en annan innebörd som är omöjlig att förstå utan det förlorade objektet 
från hennes hand. Alternativet är om man skulle göra en jämförande analys med andra al-
tarskåp, för att möjligen hitta en scen med liknande uppsättning där objektet finns kvar. !
Enligt föreslagen modell i inledningen går det att identifiera de tre gestfunktionerna även i 
denna bildscen.   Annas sorg har här fått mest uppmärksamhet. Det ges därmed uttryck för 69

hennes sinnesstämning. Kommunikationen är delvis enkelriktad. Här är det tjänsteflickan 
som kommunicerar med Anna. Således kommunicerar gestalterna halvvägs. Tjänsteflickans 
kroppsvridning och armarna riktar betraktarens uppmärksamhet. Hennes gestik kan ses som 
en hänvisning till betraktaren.   70

!
Denna scen förebådar den händelse som framställs i huvudmotivet i korpusens centrala 
bildscen, Joakims och Annas möte i Gyllene porten. Därmed är den en prefiguration till den 
centrala bilden i mittpartiet.   71
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Scenen med mötet i Gyllene porten !
Mötet i Gyllene Porten (fig. 4) är den centrala, största och därmed viktigaste scenen i al-
tarskåpet, bortsett från målningen på flyglarnas utsida när de är stängda. Scenen är dock 
inte betonad eftersom den omges på båda sidor av syrliga scener. Den fångar dock betrak-
tarens uppmärksamhet före de andra scenerna genom sin storlek. Den är inte bara större, 
utan figurerna har också fått en förstoring som en sorts anpassning till scenens storlek. 
Bakgrunden är också mycket tydligare och ljusare. Det är mycket gyllene färg i bakgrun-
den, som föreställer en sorts borg eller fästning. Enligt Pia Bengtsson Melin föreställs här 
Jerusalems stadsmur.   Det mest belysta partiet är den gyllene porten till höger i scenens 72

bakgrund och delvis förgrund.  !
I förgrunden finns det två stora gestalter. De är störst av alla gestalter i scenen. Det är 
Joakim och Anna.   De båda är klädda som i föregående scenerna, det vill säga i draperilik73 -
nande mantlar i gyllene färg med blå linning. Joakim är även här iklädd en röd skjortel och 
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Fig. 4. Mötet i Gyllene porten. Foto: Lennart Karlsson



grön hatt med vitt svans och gyllene tofs. Hans högra arm är utsträckt, men handen är borta. 
Han trampar med sin vänstra patina på Annas högra fot eller manteln vid foten. Hans högra 
fot är placerad längre bakåt, som en rörelsemarkering. Om Joakim rör sig mot Anna i sådan 
fart som det framställs i bilden måste det innebära att de hamnar i varandras famn någon 
millisekund framåt i händelsen. Det är dock oklart om Joakim håller i något föremål i sin 
utsträckta hand eller om det är en retorisk gest. Trots att Joakims vänstra hand nästan rör 
vid Annas axel och hans kroppsspråk betonar den kommande omfamningen är ändå hans 
blick riktad utåt ur bilden istället för Anna. !
Anna är iklädd sina kännetecknande plagg som det har nämnts ovan. Den märkbara skill-
naden är att Anna har dragit manteln över huvudet, det vill säga som en kapuschong med 
linningen väl synlig för betraktaren. Hennes gest är något tvetydig. Hon sträcker fram sina 
händer mot Joakim men i en gest som liknar mest en applåd. Den vänstra handen håller hon 
med handflatan snett uppåt, medan den andra handen är med handflatan snett neråt.  !
Det finns flera andra gestalter i scenen. Längst upp i vänstra hörnet sett från betraktarens 
vinkel, kommer en riddare på en häst genom en port. Hästen är svart och riddarens dräkt är 
gyllene. Riddaren har också en huvudbonad på sig. I mitten av bilden i höjdled är det tre 
gestalter som att döma av kroppsspråket är på väg ner från kullen och vidare in till den stora 
belysta porten bakom Annas rygg. Den första av dessa tre gestalter är av manligt kön. Han 
har på sig en hatt med hängande öronlappar. Det är en likadan hatt som den bakre av de två 
budbärarna i scenen med Joakims uppenbarelse hade på sig. Eftersom mannen drar i repet 
fäst i hans kos horn, kan hans hatt attribueras till herdeutstyrsel. I bilden syns också hans 
ena fot som är täckt i en röd sko. De två kvinnorna bakom mannen bär på ett dok av lik-
nande form och färg som Anna har på sig. Ena kvinnan bär en korg på huvudet och under 
armen. Kvinnan närmast mannen bär ett lamm på sina axlar. Både korgarna, lammet och 
kon kan tolkas som gåvor. Eftersom den finns en gestalt till och även hon bär på sitt huvud 
ett fat med något på. Denna kvinna är också iklädd grön klänning och vitt dok som de två 
andra kvinnorna i bakgrunden. Kvinnans hår är utsläppt och tolkas som ett tecken på 
jungfrulighet. Hon håller upp manteln med sin högra hand. Dock håller hon upp klänningen 
i dess kant, det vill säga hon tar upp klänningen vid fötterna och drar det upp nästan till 
midjan. Det tolkar jag som att hon blottar sina ben, vilket har en sexualiserad aspekt i sig. !
I förgrunden finns det en gestalt till. Det är en liten pojke som är placerad intill Anna. Po-
jken tittar ner framför sig. Hans ena arm hänger över trappans murade krön som han vilar 
mot. Den andra armen använder han som stöd. Han har svart krulligt hår. På huvudet har 
han en tvinnad linneduk knuten runt huvudet och över pannan. Pojken har en vit skjorta på 
sig med uppkavlade ärmar. !
Nedanför kon i bakgrunden sitter en liten svart kanin. Kaninen användes under medeltiden 
ofta som en metafor för sexualiteten och därför tolkas den som en regelrätt sexuell anspel-
ning på den obefläckade avlelse som förmedlas i originalberättelsen till denna scen.   74

!
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Kaninen, kvinnan med uppdragna klänningen, pojken och Joakims fot på Annas fot är 
således tecken som är placerade i bilden för att förstärka budskapet. Scenen handlar 
givetvis om Joakim och Anna. Men med tanke på den medeltida kontexten drar jag en slut-
sats att här döljs ett viktigt budskap till kvinnorna. Det är kopplat till äktenskapet och den 
sexuella akten. Dels är det själva motivet som understryker den äktenskapliga aspekten. 
Dels är det de andra tecknen som förstärker denna aspekt och ger den mer trovärdighet. !
Joakims öppna armar, som jag tolkar som en omfamning, är en gest som ger uttryck för 
hans längtan. Det är således den första gestfunktionen. Joakims och Annas möte som sker 
vid porten har en viktig detalj som kännetecknar att det pågår en kommunikation mellan 
dem. Joakims fot trampar på Annas fot. Annas händer framför henne i en applådgest är en 
del av denna kommunikation. Det pågår alltså kommunikation mellan gestalterna. Det är 
den andra gestfunktionen. Den tredje gestfunktionen identifieras i Annas kroppsspråk och 
handgest. Hon ser rakt på Joakim samtidigt som hon håller upp sin hand mot honom, även 
om hon gör en applådliknande gest. Det fungerar således som en hänvisning till betraktaren 
och är den tredje gestfunktionen. !
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Scenen med Marias födelse !

Här möter betraktaren en hemmascen, det vill säga en inomhusmiljö (fig. 5). Det kän-
netecknas av det rutiga golvet i rött och guld, samt den öppna spisen och inte minst sängen 
som upptar nästan hela scenen. I sängen ligger en kvinna med korslagda armar över mid-
jepartiet. Hennes överkropp och huvud, som vilar mot den höga gaveln, är klädda i vitt, 
likaså sängkläderna: kudden och lakanen. Däremot är påslakanen röda. Påslakanen hänger 
dessutom från sängen ner till golvet i voluminösa veck. Kontrasten från det röda påslakanet 
mot huvudändan av sängen där kvinnan ligger är skarp då kvinnan och det övriga sänglin-
net är vitt. Samma vita färg bär även barnet som sitter i knät på kvinnan som sitter i för-
grunden framför sängen. Den vita färgen symboliserar renhet. Som för att ytterligare under-
styrka den obefläckade avelsen. !
Bakom sängen i bakgrunden står en kvinnogestalt. Hon håller i ena handen en skål och i 
den andra handen en sked. Det kan vara förlossningsgröten som Anna i sängen ska få. 
Kvinnan med gröten har en gyllene dräkt på sig. Hennes underarmar är täckta av dräktens 
ärmar som är i annan färg än själva dräkten, blå med gyllene stjärnmönster. Bakom henne 
är en gyllene vägg. !
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Fig. 5. Marias födelse. Foto: Lennart Karlsson



Vid sängens fot står en kvinna i förgrunden. Hon håller i en tallrik eller ett fat under vänstra 
armen. Hon är klädd i en dräkt med puffiga axlar. De puffiga axlarna är tidstypiska.   75

Hennes högra hand saknas. Hon kan ha hållit i något objekt. Det skulle möjligtvis förklara 
hennes kroppsspråk, vilket antyder att hon kommunicerar med Anna i sängen och att döma 
av den utsträckta armen försöker räcka över något till eller visa henne. Dräkten är gyllene 
med blå ärmar och vit framsida med en gyllene bård. Det skulle kunna vara ett förkläde 
som är i scenen med Annas uppenbarelse (se fig. 3). Dräkten är fotlång och når golvet. 
Hennes båda fötter sticker ut under dräkten och man ser patinor, det vill säga träskor i gyl-
lene färg. På huvudet har hon en huvudbonad i vitt färg. Doket är knutet under hakan, vilket 
indikerar att hon är gift.   Hennes hår är gyllengult av att döma efter den gyllene locken 76

som hänger underifrån huvudbonaden. !
I bakgrunden, bortom kvinnan med brickan, står det ett minialtare med ett gyllene triptyk 
på ett vitt bord. Triptyken har svarta tecken inskrivna. Framför triptyken ligger två kärl av 
liturgisk art. !
Vid sängens gavel på golvet sitter en kvinna som håller ett barn i sina händer vilande mot 
sina knä. Hon är också klädd i en gyllene dräkt av liknande typ som de två andra kvinnorna. 
Dräktens ärmar är också blå som den andra kvinnan i bakgrunden, men utan något mönster. 
Dräktens linning är i blå färg. Hennes båda fötter sticker ut under manteln. Hon har röda 
patinor på fötterna. Runt halsen bär hon en tjock guldkedja med ett smycke av en stor röd 
sten. Hennes lockiga hår är lika gyllene som hennes dräkt. Barnet i hennes armar har gult 
hår och är lindat i vitt tygstycke som även täcker en del av huvudet. Hon har en huvud-
bonad i vitt färg. Huvudbonaden skiljer sig mot de andra. Det är ett knytet dok. Doket 
föreslås av Pia Melin att föreställa en tjänsteflicka eller prostituerad.   Jag ser snarare be77 -
toning på att hon är jungfru. Framförallt genom hennes uppsläppta hår och doket som 
varken gömmer halsen eller håret.   Dessutom bär hon på en kraftfull kedja med, förmodli78 -
gen ädel, sten. Ett sådant smycke kunde nog varken en tjänsteflicka eller prostituerad på 
den tiden ha råd med. Smycket kan vara ett tecken på högborgerlig ställning i samhället. I 
flera andra altarskåp där scenen avbildas framställs kvinnan som håller i Maria-barnet som 
en borgarkvinna, alltså varken tjänsteflicka eller prostituerad.   79

!
Den första av de tre gestfunktionerna går att identifiera genom Annas hand som pekar snett 
uppåt. Hon ligger stilla i sin säng, medan handen och ansiktet är riktade mot samma håll. 
Det kan tolkas som ett uttryck för tacksamhet eller ödmjukhet. Den andra gestfunktionen 
framträder genom kvinnan med gröten och kvinnan med fatet, vars båda kroppsspråken 
markerar kommunikation mot Anna. Det pågår således kommunikation mellan gestalterna. 
Den tredje gestfunktionen identifieras genom Annas handgest och flickan med fatet. Fat-
flickan leder betraktarens blick mot Anna, medan Anna leder den vidare med sin hand. Allt-
så finns det en hänvisning till betraktaren.  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Scenen med Marias tempelgång !

Marias tempelgång handlar om hur Joakim och Anna lämnar Maria till templet (fig. 6). 
Scenen domineras av två gestalter och tempeltrappan. De två gestalterna upptar nästan hela 
vänsterhalva av bildscenen. Den ena gestalt är förmodligen en man, eftersom den framställs  
med ett krulligt tjockt svart skägg väl synligt trots att figuren är vänd inåt bildscenen och 
riktad mot den kvinnliga gestalten som står närmast mitten av bildscenen. Mannen är nästan 
identisk med gestalten i scenen med Joakims uppenbarelse och härav tolkningen att det 
förmodligen är Joakim här med. Han är klädd i en lång gyllene mantel med blå linning. 
Under manteln verkar han vara klädd i någon form av kjortel i röd färg. Hans ansikte skyms 
av den gröna hatten med vitt hängande svans och gyllene tofs som han har på sig. Hans 
skor är också gyllene.  !
Tätt intill Joakim står en kvinnogestalt som det berättats ovan. Hon är klädd i ett vitt dok 
och haklin. Hennes klädsel består av en gyllene mantel med blå linning. Hon håller händer-
na framför sig i en bedjande gest. Det är Sankta Anna.   Tätt bakom henne skymtar en 80

skymd gestalt av manligt kön, eftersom det syns mustasch och skägg. Han är klädd i en 
grön mantel eller kjortel, vilket är svårt att avgöra eftersom gestalten syns bitvis bakom 
Annas rygg. Endast huvudet och axlarna sticker ut. På huvudet har han en liknande hatt 
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Fig. 6. Marias tempelgång. Foto: Lennart Karlsson



som Joakim bär. Hatten kan vara en betoning på ett släktskap med Joakim eller likvärdig 
samhällsställning eftersom kläderna markerar den tidens status.   Att det är just Anna och 81

Joakim som är centrala gestalter i motivet markerar en antydan om föräldraskapsfrågan. 
Men det kan även vara fråga om barnuppfostran. Eftersom det medeltida samhället 
präglades av barnproblematik.   82

!
I den högra scenhalvan är det största objektet en portal med en svängd trappa. Allt är i gyl-
lene färg förutom fönstren som är gröna med spröjsverk. I porten står det en präst.   Prästen 83

har på sig en prästdräkt i vitt och guld med rosa bälte och blå linning. Han bär på en judisk 
huvudbonad i gyllene färg med röd sten i pannpartiet.   Huvudbonaden är en markering om 84

att det rör sig om en överstepräst.   85

!
Framför prästen med ryggen vänd mot betraktaren står Maria. Bredvid henne finns en 
gestalt till. Den brukar klassas som en ängel av androgyn natur. Ängeln har ett axellångt 
gyllene hår. Den har en blå mantel på sig. Maria är klädd i en gyllene mantel. Hennes hår är 
gyllene. På hennes vänstra arm hänger en väska i blå färg med röd rand på sidan. Ängeln 
håller upp Marias mantel med sin vänstra hand. Ängelns vänstra hand befinner sig framför 
Maria. Det är oåtkomligt för betraktaren att se in i bildutrymmet mellan prästen och Maria 
och därmed se den gest som uppstår mellan ängeln och Maria. Trots det tolkar jag gesten 
som om ängeln hjälper Maria att lyfta fram något till prästen eller att ängeln leder Maria till 
prästen, det vill säga ett överlämnande pågår mellan ängeln och prästen. !
Under trappan sitter en svart apa. Apan ser ut att vara en människoinspirerad gestalt, då det 
finns likhet i armarna, ben och överkroppen. Det är lite otydligt, men det finns en möjlig 
antydan om bröstliknande formationer på bröstkorgen. Huvudet är det som attribuerar 
varelsen till apsläktet. Apan kliar sig i bakdelen och är vriden med huvudet mot de två stora 
gestalterna. Den svarta färgen och själva apan symboliserar synd, last, etc.   86

!
Den första gestfunktionen identifieras med Annas händer som hon håller framför sig i en 
bedjande gest, samtidigt som hennes huvud är snett vridet mot Joakim. Det kan vara ett ut-
tryck för splittring, att hon är splittrad i sitt beslut. Det sker en kommunikation mellan Anna 
och Joakim. Det framgår även av Joakims ansikte som är riktat mot Anna och porten där 
Maria med ängeln finns. Således går det att identifiera den andra gestfunktionen. 
Den tredje funktionen är också identifierbar. Joakims vänstra hand pekar mot händelsen i 
tempelporten, nämligen Maria, ängeln och prästen som med sina utsträckta händer välkom-
nar flickan till templet. Det är alltså en hänvisning till betraktaren. !!!
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 !
Scenen med Den heliga familjen !

Den heliga familjen handlar om Jesus släkt (fig. 7). Här framställs Jesus med hans mor 
Maria och mormor Anna. De sitter på en lång bänk med högt ryggstöd som sträcker sig näs-
tan över hela bildscenen. Bänken är målad i en gyllene färg. Bakom bänkens ryggstöd står 
fyra gestalter av manligt kön. Två av dessa är placerade bakom Maria och Jesus. Medan de 
andra två gestalterna är placerade bakom Anna. Mellan dessa två par män är det en vägg-
pelare. Tre av dessa gestalter föreslås vara Joakim, Salomas och Kleofas, det vill säga An-
nas makar.   De två till vänster om väggpelaren och den närmsta gestalten till de. Den 87

fjärde gestalten är placerad längre in i bildrummet, så att den knappt är synlig för betrak-
taren. De tre välsynliga gestalterna är klädda i gyllene mantlar. Deras huvudbonader skiljer 
sig åt i form och färg. Mannen bakom Anna har längre skägg än de två andra männen. 
Mannen längst ut till vänster sett från betraktarens vinkel, har skäggstubb. Mannen i mitten 
har en lågt hängande haklin i mörk, förmodligen blå, färg. !
Anna är klädd i en gyllene mantel med blå linning. Under manteln sticker hennes gyllene 
patinor fram. Hon har även vitt dok och haklin på sig. Med sin vänstra hand håller hon en 
bok i sitt knä. Boken är vänd mot betraktaren. Annas hand vilar på en uppslagen sida. Den 
högra handen sträcker hon framför sig, alltså är den riktad mot Maria eller Jesus-barnet. 
Handen är delvis förstörd och därför går det inte att veta om hon höll i något eller bara 
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Fig. 7. Den Heliga Familjen. Foto: Lennart Karlsson



pekade med handen. Jesus vänstra hand som han sträcker mot Anna är också borta. Och 
härmed går det inte att tolka denna gest utan bara skissera ett antagande. !
Mittemot Anna sitter Maria i en gyllene mantel med blå linning. Dock har hon även röd 
kjortel på sig. Manteln täcker hennes rygg och vänstra axeln, medan hennes högra axeln är 
avtäckt. Under manteln sticker hennes gyllene patinor fram. Hon sitter vänd mot Anna. 
Hennes gyllene hår är utsläppt. Men sin vänstra arm håller hon upp Jesus under armen. 
Medan hon med sin högra hand håller i Jesus högra hand. Barnet står med ena foten på 
Marias knä och den andra foten på bänken. Han har gult hår och är klädd i en blå kappa. 
Både Maria och Jesus är framställda i trekvartsprofil och är således vända mot Anna. Jesus 
håller upp sin vänstra arm, men det är oklart om han framställs att hålla i något objekt eller 
om det är tänkt att vara en retorisk gest. Förmodligen är det tänkt att han ska hålla i ett äp-
ple, eftersom i liknande scener i flera andra altarskåp håller Jesus i ett äpple.   88

!
De båda kvinnogestalterna skapar balans i bilden. Deras mantlar är i gyllene färg. Mantlar-
nas linning är i blå färg. Annas vita dok balanseras upp av Marias ljusa ansikte. Två män på 
var sin sida bakom kvinnorna. Det enda som rubbar balansen och förflyttar betraktarens 
uppmärksamhet är den röda färgen i Marias klänning. Denna betoning måste således vara 
av en viktig natur. Det försvunna äpplet i Jesus hand måste ha varit målat i rött och därmed 
även det måste ha koncentrerat röda färgen till mitten och vänstra scenhalvan. !
De tre gestfunktionerna är identifierbara även i denna scen. Den första funktionen finns 
framställd i gesten mellan Maria och Jesus, nämligen att Maria håller Jesus under armen 
och att hon håller upp Jesus hand med sin högra hand. Det är ett uttryck för samhörighet 
och släktskap. Det finns inte indikation på att just höger hand skulle kunna tolkas in i en 
särskild innebörd, utan det är nog mest för att gestalterna är vända med höger sida mot be-
traktaren. !
Den andra funktionen åskådliggörs i Annas och Jesus utsträckta armar. Trots att deras hän-
der är delvis eller helt försvunna är det möjligt att dra slutsatsen att det pågår en kommu-
nikation mellan de två. Jesus ansikte och blick är dessutom riktade åt Annas hand, som om 
han ser på det som Anna håller i. För att möjligen ta tag i det. Om vi tar med i beräkningen 
argumentet om äpplet i andra altarskåp, får denna tolkning en tydlig relevans och anknyter 
härmed till den generella framställningen av Anna-själv-tredje motivet. Även männen i 
bakgrunden kommunicerar med gestalterna i förgrunden. Således åskådliggörs det en tydlig 
kommunikation mellan gestalterna i scenen. !
I mitten av scenen pågår ett överlämnande av ett äpple, som det visades ovan, från Anna till 
Jesus. Denna gest betonas av Annas utsträckta arm och Marias och Jesus blickar. Mannen i 
bakgrunden som är placerad direkt bakom Jesus, riktar också sin blick mot Annas hand. 
Således finns det en hänvisning till den som betraktar bilden. Eftersom Anna håller i en 
bok, tolkar jag scenen som en överlämning av kunskap eller möjligtvis regentskap. !
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AVSLUTNING !!
Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka färgens och gestikens betydelse i de 
narrativa scenerna i Skånela-altarskåpet. Det ställdes en fråga om vilken påverkan har fär-
gen och gestiken på iscensättningen av berättelserna i just detta altarskåp.  !
Färganalyserna koncentreras vanligtvis på antaganden gjorda av tidigare konstforskare. 
Detta har medfört att ämnet har stått still när det gäller altarskåp. Färgforskningen har glömt 
det bildsemiotiska perspektivet, vilket ger betydligt fler svar än ren upprepning av tidigare 
antagna kopplingar och tolkningar. Detsamma gäller gestik och dess forskningsläge i fältet 
altarskåp. Dessa två ämnen färg och gestik ger tillsammans en bredare och mer nyanserad 
tolkning av kyrkokonst i allmänhet och altarskåp i synnerhet. !
Ett altarskåp är uppbyggt som en teaterscen. Där den gyllene färgen har högst status. Det är 
den ädlaste färgen eftersom den avbildar ljuset. Blått är himlens färg och står för den gu-
domliga sanningen. Medan apostlarnas blå färg symboliserar ståndaktighet i tron. Mängder 
av figurer i nästan levande scener måste ha chockerat den enkla bedjande människan, där 
den starka förgyllningen i vaxljusens sken bländar och levandegör scenerna som visionära 
drömbilder. För att bibehålla detta starka grepp över folk i alla länder skedde en hektisk 
utveckling från det drömskt fridsamma till det demagogiskt våldsamma. Medeltidens alle-
goriska tolkningar utvecklades stegvis utifrån analogiskt tänkande, ömsom i en riktning, 
ömsom i en annan.   89

!
I altarskåpets uppbyggnad och dess teaterlika scen är färg och gestik ett avgörande påverkn-
ingsmedel. Färgen och gestiken möjliggör en dramatisering av berättelsen. Med dess verkan 
görs skildringen verklighetstrogen, vilket ger en känsla av aktualitet.   90

!
Undersökningens frågeställning om hur färg och gestik bidrar till eller påverkar altarskåpets 
budskap och betydelse besvarades genom två analysmetoder. Den ena metoden är Lena 
Liepes och fungerar som ett underlag för hela undersökningen. Hennes metod går ut på att 
bilda två nivåer av den ikonografiska analysen. Den första nivån är den vanliga ikono-
grafiska analysen enligt Irwin Panofskys modell. Liepe kallar denna nivå för högikonografi. 
Den andra nivån är en formell analys med inslag av bildsemiotik. Denna nivån kallar Liepe 
för lågikonografi, som används i undersökningen. I den undersöks gestik, form, färg, etc. !
Den andra analysmetoden som har använts i undersökningen är Norbert Ottos trestegsme-
tod. Ottos metod identifierar tre funktioner hos en gest som betydelsebärande bildelement. 
Den första funktionen går ut på att karakterisera en figurs sinnesstämning. Den andra funk-
tionens ändamål är att åskådliggöra kommunikation mellan figurerna i en bild. Den sista 
tredje funktionen är att hitta en hänvisning till betraktaren.   Det kan konstateras att både 91

Ottos och Liepes metoder visade sig vara utmärkta verktyg i undersökningens analyser. 
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Materialet för undersökningen är ett altarskåp vars sceneri kännetecknas av en renässans-
mässiga realism.   Realismen återspeglas ganska tydligt i figurernas draperibehandling som 92

ger en stark känsla av rörelse.   Utifrån altarskåpets historik kan det konstateras att skåpet 93

spelade en viktig roll i kyrkans inredning. Kyrkor hade ett stort behov av altarskåp för att 
skola det lokala samhället. Därför har altarskåp ofta fått utgöra en övertygelsemaskin. Att 
besöka kyrkan på någon högtid och beskåda det öppna altarskåpets teater var med andra ord 
en upplevelse som kyrkobesökaren kunde minnas länge. !
Undersökningen utfördes genom en formell beskrivning och diskussion av altarskåpets 
scener ur ett bildsemiotiskt perspektiv. Eftersom syftet var att undersöka färgen och 
gestiken uteblev identifieringen av scenernas gestalter, som antogs stämma mot tidigare 
forskningsresultat. Endast i enstaka fall har undersökningen diskuterat gestalternas identi-
fiering. Varje scenanalys avslutades med Ottos trestegs metod. !
Det kan konstateras att den dominerande färgen är gyllene. På andra plats kommer vit. Den 
tredje platsen delar blått och rött. Det förekommer även svart och grönt. Färgen understryk-
er skåpets funktion, nämligen att övertyga betraktaren, åtminstone en medeltida sådan. Men 
färgen har visat sig ha en annan funktion också. Färgen betonar vissa detaljer och leder be-
traktarens blick mot ett förbestämt och planerat mål i bilden. Det som med vanlig ikono-
grafisk analys får en innebörd, kan få en helt annan innebörd med den lågikonografiska 
analysen.  !
En generell slutsats är att enbart tolkning utifrån de bibliska berättelserna begränsar bild-
tolkningen av medeltida konst och kan leda till missvisande resultat. Eftersom konsthis-
torikerna brukar leta efter facit i litterära källor och därefter drar slutsatser utifrån det, finns 
det risk att altarskåp missgynnas i dessa analyser. Det är precis detta som Lena Liepe kritis-
erar och menar att det ger en otillräcklig grund att utgå ifrån. Därför möjliggör färg- och 
gestikanalyser en nyanserad tolkning med rättvisare resultat. Det finns exempel på när 
forskare hade attribuerat gestalter som feminina bara för att de överensstämde med den bib-
liska berättelsen. Därför är det viktigt att ej stirra sig blint på litterära källor och istället un-
dersöka altarskåpets scener genom nya analysmetoder som färg och gestik.  !
Avslutningsvis kan det konstateras att färgen och gestiken manipulerar bilden för att leda 
betraktaren mot ett dolt budskap. Ett altarskåps betydelse kan ändras om man lägger färgen 
och gestiken till den ikonografiska analysen. Här har det visats att en tolkning genom ett 
bildsemiotiskt perspektiv leder till nya öppningar inom kyrkokonsten. Skånelaskåpet är 
tillägnat en kvinnogestalt, Sankta Anna. Men dess budskap är riktat mest mot kvinnor. Fär-
gen och gestiken avslöjar hur skåpet döljer flera budskap om äktenskap och dess plikter. 
Med andra ord hamnar den bibliska berättelsen på en sekundär plats när huvudbudskapet 
riktas mot den medeltida allmänheten och främst kvinnor. Kvinnorna spelade en viktig roll 
för kyrkan. Kanske till och med den viktigaste rollen.  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BILDFÖRTECKNING !!!
Fig. 1. Altarskåpet från Skånela kyrka. Korpus. Foto: Lennart Karlsson. Hämtad från His-
toriska museets webbsajt: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/visa/foto.asp?im-
ageId=9531503. !
Fig. 2. Joakims uppenbarelse. Foto: Lennart Karlsson. Hämtad från Historiska museets 
webbsajt: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/visa/foto.asp?imageId=9531611. !
Fig. 3. Annas uppenbarelse. Foto: Lennart Karlsson. Hämtad från Historiska museets webb-
sajt: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/visa/foto.asp?imageId=9531623. !
Fig. 4. Mötet i Gyllene porten. Foto: Lennart Karlsson. Hämtad från Historiska museets 
webbsajt: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/visa/foto.asp?imageId=9531515. !
Fig. 5. Marias födelse. Foto: Lennart Karlsson. Hämtad från Historiska museets webbsajt: 
http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/visa/foto.asp?imageId=9531708. !
Fig. 6. Marias tempelgång. Foto: Lennart Karlsson. Hämtad från Historiska museets webb-
sajt: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/visa/foto.asp?imageId=9531736. !
Fig. 7. Den Heliga familjen. Foto: Lennart Karlsson. Hämtad från Historiska museets 
webbsajt: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/visa/foto.asp?imageId=9331526.
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