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Något om ikonmotivet  

»Kristi förklaring» 
och dess ikonografi  
                              

                                 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
              Bild 1 Theofanes, greken; Moskvaskolan 1400-t; Tretjakovgalleriet, Moskva 
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»En ikon av Kristi förklaring på berget Tabor är ‒ liksom alla ikoner ‒ inte i första 

hand en illustration till evangelietexterna utan ger betraktaren samma information 

som dessa. 

Ikonernas informationsvärde är således identiskt med texternas. De är med andra  

ord inte underordnade texterna, utan sidoordnade. 

 

I de teologiska förklaringarna brukar i detta sammanhang anföras ett uttalande av 

Basileios Ceasarea, en av de centrala kyrkofäderna från 300-talet:  

    Det som Ordet kommunicerar via hörseln, visar bilden fram tyst.«1 

 

Markusevangeliet säger:  

 »Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med 

 dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: 

   

 Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra 

 några kläder».
3 

 

Enligt kyrkans fäder och teologer var ljuset vid Kristi förklaring det gudomliga ljuset, 

det ’oskapade ljuset’. På förklaringsberget visar alltså Kristus sin gudomliga natur 

som han inbjudit människan att dela. 

Detta ljus är något som tillhör ’den icke-skapde, gudomliga verkligheten’, något som 

de av Gud benådade ibland kan erfara och i bokstavlig mening se.    

 

   Bild 2   Kristi förklaring; Rysk, 1600-talet                                Bild 3 Kristi förklaring;   Ikonen målad av 

         ikonograf Robin Johansson   

         (Återgiven med hans tillåtelse) 
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Christina Schöldstein skriver i sin bok Guld och Azur följande om förklarings-

ikonernas ikonografi (Anm: Bilderna har jag tillfogat): 

 »Kristi Förklarings ikon domineras av ett berg med tre toppar, ibland höga och 

 avsmalnande som pelare. (Se ikonerna i bilderna 1-3) 

 Det finns också framställningar utan bergstoppar, som bara visar mer eller mindre 

 släta klippor. (Se bild 4 och5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

Bild 4  Kristi förklaring (Detalj ur ikon – källa okänd)        Bild 5  Freskomålning av Alexander

                           Wikström; (Bilden återgiven  

                      med hans tillåtelse.)                                                    

 ... 

 I den traditionella förklaringsikonens övre centrum på den mellersta toppen 

 finner vi Kristi förklarade gestalt i en mandorla, ofta med en eller flera geometriska 

 figurer. Han välsignar med höger hand och håller en bokrulle i den vänstra.  

 På bergstoppen vid Kristi ena sida står Elia, den stora profetgestalten i Gamla 

 testamentet. Han har vanligtvis långt, lockigt, grånande hår och skägg och står 

 vördnadsfullt böjd mot Kristus.  

 På andra sidan står Mose, också han bugande. I den äldsta ikonografiska tradi-

 tionen kan han vara framställd som en ung man med kort eller halvlångt hår och 

 utan skägg, men senare avbildas han som en äldre man, bland med delvis kal 

 hjässa. Han håller Lagen som en bok eller som tavlor i sina händer. 

 I berget kan ibland en grotta eller flera finnas som vanligtvis tolkas som 

 uttryck för mörkrets makter i världen eller som en påminnelse om Kristi grav. 
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 I motivets nedre del finns de tre apostlarna, nedtryckta mot marken som av en 

 väldig gravitationstyngd. De håller händerna över ögonen; det är ljuset från den 

 förklarade Kristus som de inte kan uthärda. Petrus stöder sig på en hand och håller 

 upp den andra mot ljuset. Den yngre Johannes har fallit framlänges och den äldre 

 Jakob är slagen baklänges – positionerna kan dock skifta från motiv till motiv.  

 I några kompositioner visas också hur en eller två av dem tappar sina sandaler i 

 fallet.» 

 ... 

 Ibland är kompositionen utbyggd med scener som på ena sidan om det centrala 

 motivet visar hur Kristus och apostlarna går uppför berget och hur Kristus med 

 handen visar mot toppen. På andra sidan är de på väg nedför berget och apostlarna 

 ser sig om med rädsla, medan Kristus visar sig bakom dem, välsignande. Ikonen 

 kan också ha sidomotiv som visar hur Elia och Mose förs till berget av änglar.  

 (Se ikonerna i bild 1 och 2.) 

 ... 

 Kristus är iförd »härlighetens klädnad«, han bär vita kläder enligt Markus- 

 evangeliets utsaga.  

 ... 

 Han är omgiven av en rund mandorla, ibland kan mandorlan vara oval (eller 

 mandelformad - min Anm.). Färgen är oftast azurblå med en mörkare nyans i 

 mitten.  

 Mandorlan och azurn är symboler för evigheten och det gudomliga. Att mandorlan 

 är mörkast i centrum tolkas som att det gudomliga ljuset för människan framstår 

 som ett mörker. 

 Över mandorlan ligger oftast en geometrisk figur, ibland två figurer, med fyra,  

 sex eller åtta uddar. Denna figur är ofta rosa eller röd och uttrycker den helige  

 Andes närvaro i det lysande moln som sänker sig ned.  

 Det rör sig här alltså om en teofani av den Treenige: man hör Faderns röst och ser 

 det lysande molnet. Enligt en tolkning gestaltas Treenigheten i en treuddig 

 geometrisk figur som riktar tre strålar nedåt. Enligt en annan kan tre mörka strålar 

 - (ibland är dom ljusa [Min anm.]) - som riktas mot de tre apostlarna ses som 

 utstrålning av »det gudomliga mörkret«.  

 I mandorlan kan det finnas ännu en geometrisk figur med fyra uddar. Dessa uddar 

 symboliserar de fyra elementen, som här kan tolkas som den frälsta skapelsen.» (2) 

  

                         --o— 
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Källor 

♦  (1) Abel, Ulf; Ikonen – Bilden av det heliga  Gidlunds Bokförlag, 1988; ISBN 91 7844 122 

 (3) Bibeln - Bibelkommissionens översättning  

 Bokförlaget Libris, Örebro, 2000 

♦  (2) Schöldstein, Christina; Guld och Azur – en introduktion till ikonografin 

 Skellefteå, Artos & Norma bokförlag, 2004; ISBN 91 7580 268-6 

♦ Ikonograf Alexander Wikströms fantastiska fresker i Helige Herman av Alaskas kyrka  

 (i Espoo, Finland) kan man njuta av i denna fina bok (med text på finska). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   PYHITTÄJÄ  HERMAN 

                ALASKALAISEN KIRKKO 

 

 

 Du kan också virtuellt njuta av hans fresker genom att hålla ner Ctrl och trycka på länken nedan  

 

     Best Of 2008: The Church of St. Herman of Alaska | The World Wide Panorama 

 

 och sedan, genom att hålla ner musknappen, röra pekaren  och ”scrolla”, vandra runt i den 

 underbara kyrkomiljön. 

 

 

 

 

 

https://www.worldwidepanorama.org/worldwidepanorama/wwp908/html/JuhaniLaiho-4986.html

