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Något om  

Den stora Bildstriden 726‒ 843 
 

»Mellan åren 726/730 och 843 stod det som brukar kallas bildstriden i 

Bysans. Frågan gällde bildens vara eller inte vara inom den ortodoxa 

kyrkan, det vill säga bild i betydelsen figurativ religiös framställning  

(i kontrast till enbart symbol, tecken). Striden stod tidvis het, inte enbart  

med ord. Många ikonförsvarare landsförvisades, lemlästades eller fick  

ge sitt liv för sin sak. Mängder av målade ikoner, mosaiker, fresker och 

andra religiösa bildframställningar förstördes som en del av den 

ideologiska kampen.  

 

Under dessa drygt ett hundra år kom maktförhållandena flera gånger att 

skifta mellan de två grupperna, ikonoklasterna (ikonmotståndarna) och 

ikonodulerna (ikonförsvararna). Tiden från stridens utbrott fram till år 787 

innehades makten av ikonoklasterna. Vid ett kyrkomöte 754, i Hieria, 

fastställde man förkastandet av ikonen som kyrkans officiella uppfattning. 

  

Vid det sjunde ekumeniska kyrkomötet i Nicea 787, som brukar kallas 

Nicea II för att skilja det från det kyrkomöte som hållits i samma stad 325, 

var emellertid ikonvännerna i majoritet. Kyrkomötet förklarar nu ikonmot-

ståndarna som heretiker, avfällingar, och man antog ett noga förberett 

dokument till ikonens försvar. Denna period dominerad av ikonförsvararna 

varade fram till 815, då motståndarna återigen tog ledningen för en tid av 

knappt trettio år.  

 

År 842 dog den ikonfientlige kejsar Theofilos. Hans son Mikael III var då 

bara 4 år gammal, varför hans mor, kejsarinnan Theodora, fick bli 

ställföreträdande regent. Som redan flera gånger varit fallet under denna 

period hade kejsarna varit ikonmotståndare, medan deras hustrur i lönn-

dom stött ikonförsvararna. Så också med Theodora. Ytterst på hennes eget 

initiativ förklarades vid ett kyrkomöte i Konstantinopel, som öppnades i 

mars 843 under ledning av patriarken av Konstantinopel, Methodios I, 

officiellt ikonen vara en obligatorisk del av kyrkans tro och kult och 

ikondokumentet från 787 återinsattes. 
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Till minne av denna tilldragelse firar kyrkan den första söndagen i 

fastan – någorlunda i årstiden sammanfallande med kyrkomötets beslut – 

en fest kallad Ortodoxiens triumf.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

Kristi Uppståndelses Ortodoxa Församling i Göteborg firar 2019 Ortodoxins triumf. 

 

 

Det är symptomatiskt att denna helgdag kallas just så, och inte till exempel 

ikonens triumf, vilket i förstone kan tyckas vara det logiska. Det är ju trots 

allt själva ikonen, bilden, det gäller. Det är den, som genom detta beslut, 

nu slutgiltigt tillåtes.  

 

Men ikonen står för så mycket mer än sin fysiska verklighet. Det är först i 

och med tillgång till bilden som man anser sig kunna fira just Ortodoxiens 

triumf ‒ett uttryck för ikonens fundamentala roll inom den ortodoxa 

kyrkan.» 

 
[Texten är – med förlagets tillstånd - hämtad från Ulf Abels bok »Ikonen ‒ den 

besjälade bilden».] 

 

 

 


