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ABSTRACT  

The study aims to describe and analyze the image of Mary Magdalene as expressed in the 

French artwork from 1400 and 1600s that this study deals with. The study also examines the 

historical context in order to find explanations for why the images of Mary Magdalene have 

changed. In the study Erwin Panofsky’s iconographic method is used to analyze the artworks 

and finding their underlying meaning. Delimitations are made that only works of art made by 

French artists from the 1400 and 1600s are analyzed and delimitations are also made that 

Mary Magdalene will act on her own in the works of art. The study relies on David Morgan's 

theory of how religious pictures function. Morgan emphasizes that images can be used as 

leverage to reach out with various messages. With Morgan’s assertions in mind, the study 

examines how the Catholic Church's position of power is changing in accordance with the 

Council of Trent from 1545 to 1563. The Council of Trent result that the Catholic Church 

changed its view on how people should choose the Catholic Church in the new Protestant 

faith orientation. This implies that the image of the saintly Mary Magdalene changed to better 

fit into the Catholic Church's new position. The study has concluded that the works of art 

depicting Mary Magdalene in 1400 and the 1600s move from manifesting a physical penance 

to a more inward and spiritual redemption through Panofsky’s method. 
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1. INLEDNING 
 

En bild säger mer än tusen ord sägs det. Det medför att bilder blir viktiga när en person eller 

grupp vill nå ut med ett budskap. I dagens skola påpekas det att eleverna ska kunna tänka 

kritiskt gällande texter (Skolverket 2011:9) för att finna den bakomliggande orsaken till det 

som sägs. Bilder har dock använts precis som texter för att fylla ett syfte genom historien och 

det gör dem lika viktiga att analysera kritiskt.  

Namnet Maria Magdalena nämns bara i ett fåtal passager i Bibeln. Istället har hon identifierats 

med andra gestalter som tillsammans har bildat myten kring henne. Den katolska kyrkan 

fastslår under slutet av 500-talet att Maria Magdalena och två andra bibliska gestalter är en 

och samma person (Haskins 1993:16). Andra forskare har ansett henne vara ett vapen mot 

kvinnlighet inom den katolska gemenskapen (Fiorenza 1992:29).  I dagens samhälle är hon 

känd för att vara Jesus fru enligt Dan Browns kända bok Da Vinci Koden (2006).  

Som synes har Maria Magdalena använts i olika syften under tidens lopp, vilket gör att det 

ursprungliga syftet med evangeliernas Maria Magdalena är svår att finna. Därför anser 

författaren till den här studien att det är viktigt att, istället för att nå syftet med evangeliernas 

Maria Magdalena, försöka analysera hur den historiska kontexten har styrt hur Maria 

Magdalena har porträtterats för att fylla det rådande syftet för religiösa bilder för den 

specifika tidsåldern.   
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2. SYFTE  

 
Syftet med studien är att beskriva och analysera den bild av Maria Magdalena som uttrycks 

inom de franska konstverk som studien behandlar. Studien behandlar konstverk från 1400-

talet och 1600-talet och vill sätta in konstverken i en historisk kontext.  
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3.  MYTERNA OM MARIA MAGDALENA 
 

I det här kapitlet redovisas bakgrunden till vem Maria Magdalena var och hur myten kring 

henne har utvecklats. Den här studien analyserar Maria Magdalena utifrån franska konstverk. 

Bilden av Maria Magdalena i de franska konstverken skiljer sig markant från den Maria 

Magdalena som möter läsaren i Bibeln. Här presenteras först den bild av Maria Magdalena så 

som hon gestaltas i Bibeln för att senare förklara hur kyrkan har kopplat samman Maria 

Magdalena med andra gestalter i Bibeln och på så sätt skapat bilden av henne som en 

botgörande synderska. 

3.1 Bibelns Maria Magdalena 

Här kommer studien presentera hur Maria Magdalena gestaltas i Bibeln genom de fyra olika 

evangelierna. 

3.1.1 Markusevangeliet 

Maria Magdalena nämns inte ofta vid namn i Bibelns evangelium. Markusevangeliet är det 

evangelium som enligt traditionen skrevs först och detta kring åren 66-68 och som inspirerar 

Matteus och Lukas i deras senare evangelium (Haskins 1993:5). I Markusevangeliet nämns 

Maria Magdalena först mot slutet som en av flera kvinnor som står en bit bort och bevittnar 

korsfästelsen. Det beskrivs också att denna Maria från Magdala har tjänat Jesus under hans tid 

i Galiléen. (Mark 15:40).  

Hon nämns sedan som en av kvinnorna som efter Sabbaten besöker Jesus grav för att smörja 

kroppen (Mark 16:1). När kvinnorna kommer till graven ser de att stenen som täcker ingången 

är bortrullad och i graven möts de av en ung man i vit dräkt som säger att Jesus har 

återuppstått (Mark 16:3). Kvinnorna får som uppgift av den unga mannen att gå och berätta 

budskapet för Petrus och de andra lärjungarna. Maria Magdalena blir sedan den första 

människa som Jesus visar sig för efter sin uppståndelse. I den efterföljande passagen av texten 

nämns det att Jesus har drivit ut sju demoner ur Maria Magdalena vid ett tidigare tillfälle 

(Mark 16:9). Just detta påstående har påverkat bilden av Maria Magdalena, men vi 

återkommer till det senare. Maria Magdalena beger sig till de andra lärjungarna för att berätta 

att Jesus har återuppstått, men de tror inte på henne. Haskins påstår att detta troligen är ett 

tillägg (Haskins 1993:6). Dessa små stycken är allt som nämns om Maria Magdalena i 

Markusevangeliet (Mark 16:11).  
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3.1.2 Matteusevangeliet 

I Matteusevangeliet nämns Maria från Magdala precis som i Markus evangeliet som en 

kvinna som beskådar korsfästelsen på håll och som följt Jesus i Galiléen (Matt 27:55). På den 

tredje dagen går Maria Magdalena och någon som omnämns som den andra Maria till graven. 

Här möts de av vakter. När de närmar sig så bryter en jordbävning ut och en ängel ger dem 

budskapet att Jesus har återuppstått. 

”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som 

han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från 

de döda, och nu går han före er till Galiléen. Där skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta.” De lämnade 

genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus 

emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till 

dem: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galiléen. Där skall de få se mig” (Matt 28:5-

10). 

3.1.3 Lukasevangeliet 

I Lukasevangeliet möter vi Maria Magdalena tidigare än vi gör i Matteus och Markus. Redan i 

det åttonde kapitlet berättar Lukas om henne.  

”Därefter vandrade han [Jesus] från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. 

Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar: 

Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur, Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, 

Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar” (Lukas 8:1-3). 

Återigen berättas det om Maria Magdalena som en person som Jesus drivit ut sju demoner 

från. Likt de andra evangelierna så finns det en grupp kvinnor som följt Jesus sen tiden i 

Galiléen som följer korsfästelsen på håll. Men i Lukas text så nämns ingen av dem vid namn. 

Men efter vad Lukas säger, att Maria Magdalena är en av kvinnorna som följt honom, kan 

man troligen konstatera att hon är en av de onämnda kvinnorna. I Lukas evangelium är det en 

grupp kvinnor som går till graven på den tredje dagen. Här finner de den tom och två män i 

skinande kläder berättar för dem att Jesus har återuppstått. Kvinnorna går tillbaka till 

lärjungarna för att berätta glädjebudskapet (Lukas 24:1-12). 

3.1.4 Johannesevangeliet 

De tre evangelierna som behandlats tidigare liknar varandra och kallas därför de synoptiska 

evangelierna. Det fjärde evangeliet skiljer sig något från de synoptiska evangelierna. Den 

grupp kvinnor som beskådade korsfästelsen på håll är inte där. Istället befinner sig tre kvinnor 

vid korset. En av dem skriver Johannes, är Maria Magdalena (Joh 19:25). På den tredje dagen 
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går Maria Magdalena själv upp till graven. När hon ser att stenen över öppningen är bortrullad 

springer hon tillbaka för att berätta detta för Petrus och den andra lärjungen. När de når 

graven ser de att Jesus inte ligger i den. Sedan nämns inget annat än att lärjungarna går hem 

(Joh 20:1-10).  

Maria Magdalena stannar kvar och får syn på två vitklädda gestalter. När hon senare vänder 

sig om får hon se Jesus stående där. Hon känner inte igen honom utan misstar honom för en 

trädgårdsmästare. Men när Jesus talar till henne förstår hon och utbrister Rabbouni, vilket är 

hebreiska för mästare. Efter detta går Maria Magdalena tillbaka till lärjungarna för att berätta 

vad hon sett (Joh 20:11-18).  

3.2 Synderskan hos Simon Fariseen i Lukasevangeliet 

I Lukasevangeliet berättas en historia om när Jesus blir hembjuden på mat hos en man vid 

namn Simon. Det berättas om en kvinna i staden som är synderska. Hon får reda på att Jesus 

är hemma hos Simon. Hon beger sig dit för att smörja Jesus fötter med balsam. Hon ställer sig 

bakom Jesus och börjar gråta över Jesus fötter för att sedan torka dem med sitt hår och smörja 

in fötterna med balsam.  Simon Fariseen säger till Jesus att om han är profet borde han veta 

vad för slags kvinna det är som rör vid honom (Luk 7:36–39). Jesus svarar honom.  

”Simon, jag har något att säga dig.” – ”Säg det, mästare”, sade han. Två män stod i skuld hos en 

penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. När de inte kunde betala 

efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: Den 

som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.” – ”Du har rätt”, sade Jesus, och vänd mot kvinnan sade han till 

Simon: ”Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus, och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon 

har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har 

kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina 

fötter med balsam. Därför säger jag dig: hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor 

kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek.” Och han sade till henne: ”Dina synder är förlåtna.” De 

andra vid bordet sade då för sig själva: ”Vem är han som till och med förlåter synder?” Men Jesus sade till 

kvinnan: ”Din tro har hjälpt dig. Gå i frid” (Luk 7:40–50).  

Kvinnan identifieras av Simon Fariseen som en synderska. Ordet som används i den grekiska 

översättningen för synderska/syndare är hamartolos vilket kan ha olika betydelser enligt 

Haskins. Hon identifierar ordet som en person som förvanskat sin relation med Gud genom att 

bryta mot lagen. Maria Magdalena har av kyrkan fött epitetet sköka, det vill säga prostituerad. 

Men det grekiska ordet för sköka, porin, används inte i det sjunde kapitlet i Lukasevangeliet. 

Lukas använder det dock på andra platser i sitt evangelium. Grunden till att hon blir 

identifierad som sköka beror på att hon har sitt hår utsläppt, vilket vid den här tiden enbart 
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prostituerade gjorde ute i samhället (Haskins 1993:18).    

3.3 Maria i Betania 

Lukas tar i sitt evangelium upp en annan gestalt med namnet Maria. När Jesus reser runt i 

Galiléen möter han i Betania en kvinna med namnet Marta som bjuder hem honom till sig. 

Marta har en syster, med namnet Maria som är hemma när de kommer dit. Medans Marta 

arbetade satt Maria vid Jesus fötter och lyssnade till hans ord. Marta ställer sig framför Jesus 

och frågar om inte Jesus bryr sig om att Maria bara sitter där och inte hjälper sin syster. Hon 

ber Jesus säga till Maria att hjälpa till. Jesus svarar Marta."Marta, du gör dig bekymmer och 

oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall 

inte tas ifrån henne” (Luk 10:41).  

I Johannesevangeliet finns det en passage om Maria i Betania som ger läsaren förståelse hur 

Maria i Betania och synderskan hos Simon Fariseen har kopplats samman. Det är i 

Johannesevangeliet, som behandlar Lazarus uppståndelse med Jesus hjälp som förklaringen 

finns. Där skrivs det om att Lazarus låg sjuk i Betania, samma by som Marta och Maria var 

ifrån. Det beskrivs också att Maria är samma person som smorde Jesus fötter med balsam och 

torkade dem med sitt hår (Joh 11:1-2) .  

3.4 Tre kvinnor blir en 

I Markus och Matteusevangeliet talas det om ytterligare en smörjelse av Jesus utförd av en 

oidentifierad kvinna. Smörjelserna i Markus, Matteus och Lukas sker alla tre hemma hos 

någon med namnet Simon. Simon Fariseen i Lukasevangeliet och Simon den Spetälske i 

Markus och Matteusevangeliet. Detta har gjort att kyrkan har dividerat om evangeliernas 

författare talar om en och samma händelse (Haskins 1993:25). De sju demoner som Markus 

(16:9) skriver att Maria Magdalena hade inom sig har tolkats av den tidiga kyrkan som synd, 

vilket kopplar henne samman med Synderskan hos Simon Fariseen och då i sin tur också med 

Maria i Betania (Haskins 1993:14–15). Vilket också Jacobus de Voragine bekräftar i sin bok 

”Gyllene legender” från 1200-talet (1981:101)   

Det ska påpekas att 1922 publicerade Ulrich Holzmeister en undersökning som visade att 

identifikationen av Maria Magdalena som alla tre kvinnor inte hade stort genomslag under 

400-talet (De Boer 1998:25). Påven Gregorius den Store deklarerar i slutet av 500-talet att 

Maria Magdalena, Maria i Betania och Synderskan i Lukasevangeliet är en och samma person 

(Haskins 1993:16).  Detta medför att bilden av Maria Magdalena som en person som ger 

lärjungarna visdom om Jesus uppståndelse övergår till en bild av henne som en botgörande 
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prostituerad. Haskins avslutar sin bok Mary Magdalen med att fastslå att det finns ingen 

Biblisk källa som klargör att Maria Magdalena och de andra kvinnorna är samma person. Det 

är enligt Haskin enbart ett uttalande från en patriarkalt styrd kyrka som ser kvinnan och dess 

sexualitet som något farligt (1993:298–399). Detta synsätt stöds av den feministiska teologen 

Elisabeth Moltmann-Wendel som förklarar att det finns mycket lite som binder samman 

Maria Magdalena med Synderskan i Lukasevangeliet (1981:72–73). 

Viktigt för den här studien är att påpeka att redan år 1517 studerade den franska teologen 

Jacques Lefevre d’ Etaples bibeltexterna noga och kom fram till att de tre kvinnorna inte var 

en och samma person. Hans tes ansågs som farlig av kyrkan och kyrkan fördömde hans tes 

1521(De Boer 1998:22). Det visar att redan under 1500-talet fanns det teologer och 

inflytelserika personer som påtalade brister i kyrkans bild av Maria Magdalena. Den tidiga 

kyrkan stod dock inför ett problem. Den syndiga Maria Magdalena var fortfarande den person 

som förkunnade uppståndelsen. 

 Detta gav uppkomst till Maria Magdalenakulten, som utvecklades ifrån urkyrkans texter och 

som via medeltidens Maria Magdalena legender avspeglades i konsten (Moltmann-Wendel 

1981:83). Det vill säga den konst som den här studien vill analysera. För att det ska vara 

möjligt är medeltidens bild av Maria Magdalena viktig att undersöka.  

3.5 Maria Magdalenalegendens utveckling 

Det är få stycken i Evangelierna där Maria Magdalena nämns vid namn eller där Bibeln 

nämner personer som har sammankopplar med Maria Magdalena. Dessa få textrader har gett 

uppkomsten av en helgonberättelse som under medeltiden utvecklades och kunde konkurrera 

med Maria, Jesus mor i popularitet, och som gjorde platsen för hennes påstådda reliker i 

Vezelay, Frankrike till en viktig pilgrimsort. Vezelay har enbart Jerusalem, Rom och Santiago 

de Compostela framför sig som heliga platser (De Boer 1998:15). 

Kulten kring Maria Magdalena i Frankrike florerade från 1200-talet och framåt. Cavalli-

Björkman jämställer kulten kring Maria Magdalena med hedniska fruktbarhetsgudinnor. Hon 

avbildas enligt Cavalli-Björkman som en vacker ung kvinna med långt hår, oftast bärande på 

en parfymburk som hon smorde Jesus fötter med. Kulten kring Maria Magdalena inspirerades 

av Jacobus de Voragines Gyllene Legenden från 1200-talet. I texten kallar Voragine Maria 

Magdalena illuminatrix som betyder den upplysta och beskriver henne som strålande vacker 

och av kungligt blod (1996:70–73). Detta påstående att hon var av kunglig börd bekräftas av 

Aina Trotzig i hennes artikel om Medeltidens konst av Maria Magdalena. Trotzig påstår att 
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Maria Magdalenas föräldrar var av kungligt blod det grundar hon på att det finns 1000-tals 

liturgiska texter som påstår detta(Trotzig 1996:14). 

Gregorius av Tours (ca 538-594) påstår att efter korsfästelsen reser Maria Magdalena till 

Efesos i dagens Turkiet och det är här hon dör och begravs. Men under 1000-talet blev kulten 

kring Maria Magdalena populär i Frankrike och speciellt i Vezelay och Sainte Baume. Det 

sägs enligt legenderna att Maria Magdalena tillsammans med ett tiotal andra personer seglade 

till den franska kusten, 14 år efter Jesus himmelsfärd. Här sprids de åt olika håll, Maria 

Magdalena sägs ha predikat evangelierna för hedningarna runt Marseille men drar sig senare 

tillbaka och lever ett eremitliv i en grotta nära Sainte Baume de sista 30 åren av sitt liv 

(Jacobus de Voragine 1981:102–108). Hon begravs senare i närheten, av dagens klosterkyrka, 

St Maximin (Cavalli-Björkman 1996:73–75). Munkarna i klostret i Vezelay hävdar dock att 

det är deras kloster som har Maria Magdalenas reliker vilket gör Vezelay till en populär 

pilgrimsort. Det sägs att relikerna stals från St Maximin på 800-talet. Konflikten eskalerar 

mellan klostren och 1267 öppnas Maria Magdalenas grav i Vezelay och man finner ett 

kvinnoskelett med tjockt långt hår.  1279 finner man i St Maximin en pergamentrulle som 

förklarar att munkarna på 800-talet hade stulit fel kropp. Pergamentet som troligen är en 

förfalskning gör att Vezelay förlorar sin ledande roll i kulten kring Maria Magdalena (Cavalli-

Björkman 1996:73–77; Trotzig 1996:18) 

Maria Magdalenakulten har också inspirerats av legenden kring den egyptiska Maria som 

berättas av Sofronius av Jerusalem (550-638). Sofronius av Jerusalems abbot som hette 

Zosinas möter en naken kvinna i öknen. Hon berättar att hon är prostituerad från Alexandria 

och som rest till Jerusalem för att botgöra sina synder. När hon kommer till Jerusalem blir hon 

inte insläppt i kyrkan innan hon botgör sina synder. Hon kysser korset och beger sig sedan ut i 

öknen och lever där som eremit i 47 år. Hennes kläder blir under den tiden utslitna och hon 

skyddas enbart av sitt långa hår. Abboten ger henne nattvarden och upptäcker att hon genom 

sin botgöring i öknen har fått den gudomliga visdomen. Denna legend kommer till Västeuropa 

och får spridning där under medeltiden (Cavalli-Björkman 1996:78). 

Genom de efterbibliska texter och legender som uppkommit har Maria Magdalena setts som 

en motpol till Jungfru Maria enligt vissa forskare. Enligt dessa forskare anses Maria 

Magdalena och Jungfru Maria vara motpoler när det kommer till kyrkans föreställningar om 

kvinnans sexualitet. På den ena sidan har vi Jungfru Maria som en positiv kvinnogestalt som 

håller sexualiteten i schack. Maria Magdalena däremot, som en botgörande synderska ger 
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bilden av sexualiteten som något negativt som måste botgöras (Cavalli-Björkman 1996:79–

80; Koivunen 1994:6).   
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4. FRÅGESTÄLLNING. 
Utifrån det som är känt gällande myter kring Maria Magdalena har den här studien utarbetat 

följande frågeställningar. 

1. Har bilden av Maria Magdalena förändrats på avgörande sätt gällande hennes attribut i 

konstverken inom loppet av dessa två århundraden? 

2. Om bilden har förändrats, på vilket vis har attributen hos Maria Magdalena i så fall 

förändrats?  

3. Kommer studien fram till att bilden har förändrats, vilka historiska faktorer kan ligga till 

grund för dessa avgörande förändring? 
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5.  MATERIAL OCH METOD 
 

I följande kapitel kommer studiens material bildval metodval, att presenteras. Även studiens 

avgränsningar kommer presenteras. 

5.1 Material och urval 

Studien har hämtat sitt primärmaterial från franska konstnärers avbildningar av Maria 

Magdalena. Valet av Frankrike som målningarnas ursprungsland gjordes utifrån de kopplingar 

som Frankrike har till Maria Magdalena i och med Maria Magdalenas påstådda reliker som 

enligt legenden har funnits i Vezelay och senare i Sainte-Maximin-la-Sainte-Baume i 

Provence (Cavalli-Björkman 1996:77). Urvalet av konstverk har genomförts med 

avgränsningar enligt följande; valet att avgränsa arbetet till 1400 och 1600-talet gjordes 

utifrån de kristna kyrkliga förändringar som reformationen medförde även för det katolska 

Frankrike, som studien avgränsar sig till. Påståendet grundar sig på att år 1545-1563 hölls 

kyrkomötet i Trent som påverkade den katolska kyrkan (De Bouer 1998:29). Studien har 

också avgränsat sig till bilder där Maria Magdalena avbildas ensam på målningarna. 

Avgränsandet har gjorts med bakgrund att studien vill undersöka hur Maria Magdalena 

avbildas, inte hur interaktioner med andra individer har skildrats. Avgränsningarna medför att 

studien kommer bearbeta fyra stycken målningar från 1400-talet och fyra stycken från 1600-

talet. Det ska nämnas att 1400-tals målningarna innefattar målningar gjorda av en flamländsk 

konstnär. Under 1400-talet var dessa delar en del av det Franska riket (Nationalencyklopedin 

6, 1991:371). 

Valet av konstverk har gjorts utifrån konstnärernas status under sin samtid och var deras konst 

ursprungligen presenterades. De konstnärer vars bilder kommer analyseras från 1400-talet är 

Rogier van der Weyden och Barthelemy d’Eyck. Van der Weyden var en av de stora 

konstnärerna i Europa under 1400-talet med en stor internationell kundkrets (Farthing 

2011:140–143) vilket gjorde van der Weyden till en av de centrala gestalterna i det 

flamländska måleriet (Nationalencyklopedin 19, 1991:400). Barthelemy d’Eycks påstådda 

konstverk är en altartavla som målades för att hänga i Katedralen Aix en Provence 

(Brigstocke 2001:225). Aix en Provence är beläget i Provence, vilket är den del av Frankrike 

som legenden beskriver som den plats där Maria Magdalena nådde land efter korsfästelsen 

och den plats som hon levde på resten av sitt liv som eremit enligt Cavalli-Björkman 

(1996:73–74). Detta styrks av Dominikanmunken Jacobus de Voragine och hans bok Gyllene 

legender från 1200-talet (1981:105–106). 
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Valet av konstverk från 1600-talet gjordes utifrån konstnärernas position inom den franska 

konsten. Alla konstnärer är nämnda i Carl G Laurins verk Konsthistoria (1957) över berömda 

konstnärer. Konstnärerna som levde under 1600-talet var alla verksamma hos det franska 

hovet och vissa var hovmålare åt den franska kungen någon gång under sin 

verksamhetsperiod (1957:566–567, 569-571,574-575, 578-579). Tavlorna har sedan 

lokaliserats genom studier kring konstnärerna genom diverse uppslagsverk och sökmotorer på 

internet.  

Detta arbete har även hämtat material från vad som sägs om Maria Magdalena i Bibelns Nya 

Testamente och dess Evangelium. Maria Magdalena nämns inte vid namn ofta i Bibeln. 

Studien har därför använt sekundärmaterial som hämtats utanför Bibeln för att förstå hur 

myten kring henne uppkommit. Genom Cavalli-Björkmans bok Den svarta Madonnan (1996) 

har studien fått tillgång till medeltida berättelser om Maria Magdalena från Jacobus de 

Voragines bok Den gyllene legenden (1981) och vidare från, Gregorius av Tours och 

Sofronius av Jerusalem (1996:73–78). Studie har använt sig av Susan Haskins forskning kring 

Maria Magdalena genom hennes bok Mary Magdalen: Myth and metaphor (1993) där hon 

försöker undersöka hur och varför bilden av Maria Magdalena har utvecklats som den gjorts. 

Studien tar även hjälp av Esther de Bouer (1998) och hennes forskning kring vem Maria 

Magdalena var och Ragnar Skottene (2002) som undersöker kristna symbolers betydelse. 

Studien har också använt sig av Hjalmar Holmquist och hans bok Motreformationen och 

barockens konst (1921) för att förstå de idéströmningar som var rådande under 1600-talets 

konst.   

5.2 Metod 

Det här arbetet tar sin utgångspunkt ur den hermeneutiska forskningstraditionen. 

Hermeneutiken försöker tolka och förstå grundbetingelserna i det som studeras. Detta medför 

att tolkningen kommer påverkas av den förförståelse en forskare tar med sig in i analysen. 

Hermeneutiken vill förstå genom att tolka hur människors handlingar och yttringar har 

manifesterats genom historien (Patel och Davidsson 2011:28–29). Utifrån ovan nämnda 

synsätt kommer konstverken av Maria Magdalena behandlas som en form av kommunikation 

och som kommer tolkas för att på så sätt finna en helhetsbild av motiven. 

Studien är en komparativ studie utifrån avbildningar av Maria Magdalena från 1400-talets och 

1600-talets Frankrike. En komparativ studie kännetecknas av antagandet om att det finns 

skillnader eller likheter i materialet studien bearbetar (Denk 2002:7). Eftersom studiens syfte 
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är att undersöka om bilden av Maria Magdalena har förändrats och varför den har förändrats 

inom konsten över ett spann på trehundra år är en komparativ studie att föredra. Studien är en 

kontextuell studie över Maria Magdalena i Frankrike mellan två olika århundraden, det vill 

säga den vill endast fördjupa och förklara hur bilden av Maria Magdalena har förändrats inom 

den franska konsten under dessa århundraden. 

5.2.1 Erwin Panofsky 

Till hjälp för att analysera konstverken används Professorn i konsthistoria Erwin Panofskys 

(1892-1968) metoder som presenteras i hans bok Meaning in the visual art (1955). 

För att kunna göra en jämförelse mellan de två olika århundradens Maria Magdalenabild tar 

arbetet sin utgångspunkt ur Erwin Panofskys ikonografiska och ikonologiska metod. Panofsky 

delade upp sin ikonografiska metod i tre delar. Den första fasen kallas förikonografiska fasen 

och där påstod Panofsky att betraktaren endast behöver ha kunskap om vardagliga företeelser 

och ting. I den första fasen vill betraktaren enbart beskriva vad det är den ser rent visuellt. 

Han/hon gör inga kopplingar mellan olika element i bilden för att på så sätt få tillgång till vad 

det är som avbildas. Det kan vara former och färger som betraktaren är bekant med som 

beaktas.  I fas två den ikonografiska analysen, binds de olika objekten som identifierats i fas 

ett ihop för att identifiera vad det är som avbildas. I den andra fasen behöver betraktaren ha 

kännedom om litterära källor om motivet och olika teman i bilden. Denna fas är enligt R, V 

Straten den viktigaste i Panofskys analys. De olika teman som finns i bilder har ofta avmålats 

av många olika konstnärer, vilket gör att de blir traditionella och standardiserade och blir en 

symbol för någon speciell tanke eller företeelse för konsten (Straten 1993:10–11). I den tredje 

och sista fasen, den ikonologiska tolkningen, analyserar betraktaren bildens betydelse och 

vilka motiv som kan tänkas finnas bakom bildens tillkomst på denna nivå. Här analyseras de 

symboler som man finner i bilden. Det undersöks om de olika objekten i bilden har någon 

koppling till något specifikt symboliskt tema som inte syns vid den första blicken på 

konstverket. Enligt Straten är det viktigaste i den här fasen kunskap om symbolers roll vid den 

speciella perioden av historien som konstverket kommer ifrån (Straten 1993:10–11). Det 

kräver studier av bildens kulturella förutsättningar det vill säga studier kring vilka 

idétendenser, styre och avbildningstraditioner som var rådande vid tiden för avbildandet av 

motivet (Panofsky 1955:27–41). 

5.2.2 Kritik mot ikonografin 

Ikonografin har fått kritik för att vara allt för bunden vid litterära källor. Konstvetaren 

Michael Ann Holly har uttryckt sig att Panofskys mål var att upptäcka texter som föregår och 
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därmed absorberas in i bilden. Med detta i åtanke är det viktigt att vid användandet av 

Panofskys metod att inte läsa in för mycket i bilden. Mer kunskap i ett bildtema som 

undersöks ger en större tolkningsförmåga av ett specifikt motiv vilket kan leda till 

övertolkning av motivet.  För att förebygga detta måste betraktaren åstadkomma en faktisk 

koppling mellan text och motivet för att tolkningen skall vara relevant. För att fastställa 

kopplingen är det viktigt att utesluta andra tolkningar vilket kan göras genom ett källkritiskt 

arbetssätt. Panofsky själv bemötte kritiken med att säga att om den ikonologiska metoden 

skall vara användbar måste den dämpas om möjligt med sunt förnuft (Boström 2003: 38-39). 

Studien kommer att arbeta efter ett källkritiskt arbetssätt som redovisas nedan för att inte 

övertolka de olika motiven. 

5.2.3 Källkritiskt arbetssätt 

I sin artikel ”Förhistoriska bilder som religionsvetenskapligkälla” (2011) talar 

religionshistorikern Johan Adetorp om att undersökningar kring religiös konst är en studie om 

uttryck från olika kulturella kontexter. Att ha kännedom om vilka olika faktorer som påverkar 

bilders tillkomstprocess är viktiga för bildanalysen. Bilder är en produkt av sin samtid menar 

Adetorp, men den är också bärare av äldre traditioner som uttrycks i bildens strukturer och 

symboler. Panofsky betonade att om vi inte har kännedom om kulturen som producerar bilden 

och dess strukturer och symboler, kan vi omöjligt förstå bilden. För att förstå dessa strukturer 

är det viktigt med ett skriftligt material som är samtida med bilden (2011:66–67). Här har 

Panofskys metod fått utstå kritik från de som påstår att den ikonografiska metoden är för 

beroende av sitt skriftliga material och att forskare nästan godtyckligt kan välja ett 

textmaterial som passar deras tolkning av bilden. Adetorp menar att detta arbetssätt ska 

undvikas (2011:66–71). I sin text argumenterar Adetorp för fyra olika källkritiska kriterier 

som en bildanalys kan arbeta utifrån; Det kulturhistoriska kriteriet, som innebär att de bilder 

som jämförs ska komma från kulturer som har haft en förbindelse mellan varandra. Det 

kronologiska kriteriet som säger att det jämförelsematerial som används ska vara äldre än 

bilderna som analyseras.  Det påståendet grundar Adetorp på att ett yngre textmaterial 

möjligen innehåller uttryck som inte var kända vid bildens tillkomst. Det visuella 

likhetskriteriet aktualiseras när vi hämtar jämförelsematerial som är hämtat från en annan 

kultur. Här tolkas bilden med vad vi vet om liknande bilder från andra kulturer. Det 

ikonografiska kontinuitetskriteriet är en förlängning av det visuella kriteriet. För att använda 

ett jämförelsematerial från en annan kultur är det viktigt att bevisa att jämförelsematerialet har 

en historia inom sin kulturella sfär. Detta kriterium förhindrar oss att använda ett 
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jämförelsematerial som uppstått slumpartat och inte har en historia inom sin egen kultur 

(Adetorp 2011:73–76). 

Alla kriterier är beroende av varandra och upptagna i rangordnad betydelse. Genom att arbete 

efter dessa kriterier anser Adetorp att vi har förbättrat möjligheterna att genomföra en 

källkritisk och trovärdig bildanalys (2011:77). Studien har till exempel inte använt Maria 

Magdalenas eget evangelium då det återupptäcktes 1945 vid Nag Hammadi i Egypten (Pagels 

1979:19). Enligt Adetorps kriterier blir Maria Magdalenas eget evangelium irrelevant för 

studien då det inte kan styrkas att den gnostiska kulturen och den katolska kyrkan hade någon 

förbindelse. Det kronologiska kriteriet kan inte fastställas heller då texterna inte var kända 

under 1400-talet och 1600-talet. De gnostiska texterna är förvisso äldre än konstverken men 

det var okända fram till modern tid (Pagels 1979:19)   

I fallet med jämförelsen mellan Maria Magdalena under 1400-talet till 1600-talet uppfylls det 

kulturhistoriska kriteriet genom att bilderna som ska analyseras kommer från samma kultur 

det vill säga den franska katolska kyrkan. Gällande det kronologiska kriteriet används bara 

textmaterial som var känt vid tiden för konstverkets uppkomst. Textmaterialet är hämtat 

primärt från 500-talet och fram till 1200-talet. När symboler ska analyseras och förklaras 

hämtas kunskap om hur symbolen har använts inom andra kulturer för att fastställa vad 

symbolerna ska betyda. På så sätt används det visuella likhetskriteriet. Det är dock viktigt att 

påpeka att kulturerna som används som jämförelsematerial ska ha en förbindelse mellan 

varandra. För att slutsatser ska kunna dras genom att analysera hur symboler har använts av 

andra kulturer är det viktigt, så som Adetorp förklarar, att jämförelsematerialet har en historia 

inom sin egna kulturella sfär, vilket studien kommer att ta hänsyn till.     

Arbetet med denna studie har medfört läsning av ett stort antal texter om Maria Magdalena. 

Det medför att risken för övertolkning av bilderna är påfallande. För att motverka att så sker 

kommer den här studien förankra påståenden som görs, tydligt och med hjälp av annan 

forskning. Med den hermeneutiska tolkningen som tillämpas på Maria Magdalena där bilden 

skall förstås utifrån en historisk kontext är det dock viktigt att även studera hur vi kommer 

fram till vår tolkning av bilden och hur dessa har färgats av vår egen kultur. Det vill säga att 

en stor del av tolkningen som görs utav en bild är starkt influerad av den kontext tolkaren 

befinner sig i (D’Alleva 2005:127). 
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6. TIDIGARE FORSKNING 

 

I det här kapitlet kommer studien redovisa för vad som har skrivits och undersökts om Maria 

Magdalena tidigare, med fokus på hur hon har använts för att fylla ett syfte för personer i en 

maktposition. Kapitlet kommer även sätta in den här studien i ett sammanhang och visa hur 

den fyller ett syfte gentemot tidigare forskning.  

En stor del av forskningen kring Maria Magdalena tenderar till att fokusera på vem Maria 

Magdalena var och vad hon har gjort. Den tidigare forskning som tas upp i detta kapitel 

fokuserar istället hur Maria Magdalena har använts av olika grupperingar för att fylla ett syfte. 

Studien anser inte att de forskare som tas upp i detta kapitel har rätt i alla sina påståenden. När 

det kommer till religion är det svårt att vara objektiv. Människor styrs av sin världsåskådning 

vara sig de är troende eller ej. Forskningsläget visar dock på en allmän uppfattning att Maria 

Magdalena har använts som symbol för att uppfylla den katolska kyrkans syfte vid olika 

tillfällen.   

 I sin bok Mary Magdalene: Myth and Metaphor (1993) analyserar konsthistorikern Susan 

Haskins hur gestalten Maria Magdalena har använts av den katolska kyrkan som ett motstånd 

mot kvinnlighet och den kvinnliga sexualiteten. Haskins analyserar både texter och konstverk 

för att visa hur den Maria Magdalena som nämns i evangelierna förändras med tiden för att 

bättre passa in i den kontext som gestaltas utifrån olika tidsperioder. Haskins ställer de olika 

evangelierna emot varandra för att fastställa vad som kan sägas om vem hon verkligen var. 

Haskins analyserar även efterbibliska texter för att se hur Maria Magdalena har använts som 

en form av representant för kvinnlighet inom kristendomen genom historien. Haskins slutsats 

är att det är svårt att nå fram till den verkliga Maria Magdalena eftersom människan har 

använt henne som ett redskap för kyrkan, vilket har gjort att den verkliga bilden av henne har 

suddats ut för att istället fylla kyrkans syften (Haskins 1993:32,57,97, 399-400).  

Elisabeth Moltmann-Wendel är en feministisk tysk teolog som i sin bok Frihet till ett eget liv: 

Kvinnorna kring Jesus (1981) analyserar kvinnornas roll inom den kristna historian. 

Moltmann-Wendel påstår att Bibeln inte har varit den befrielsebok för kvinnan så som den har 

varit för männen. Istället har den varit en ordningsmakt som genererar regler för kvinnan och 

som utmålar henne som den som syndade först, genom Eva som förfört mannen. Under slutet 

av 1970-talet och de första åren av 1980-talet förändras dock den bilden genom nyare 
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forskning kring bibliska kvinnor, däribland Maria Magdalena. Enligt Moltmann-Wendel var 

det kvinnor som var Jesus verkliga följeslagare, men i den mansdominerande atmosfär som 

rådde inom den tidiga katolska kyrkan fasades kvinnorna bort (1981:10,13). 

 Moltmann-Wendel läser och analyserar bibelns texter utifrån ett genusperspektiv och 

kommer fram till att bibeln än idag styr över människor och predikar hur kvinnor ska vara. 

Den kristna kvinnan låses fast vid sexuella synder genom Maria Magdalena, vid köket och 

hushållet genom Marta och som moderlig genom Jungfru Maria (1981:16). Enligt Moltmann-

Wendel är inte Maria Magdalena och synderskan hos Simon Fariseen samma person. Den 

katolska kyrkan har projicerat sexuella synder på en kvinnlig lärjunge och därmed belastat 

alla kvinnor med synd. Att hon är den första aposteln som möter Jesus efter hans uppståndelse 

glömdes bort (1981:73,81). 

Elisabeth Schüssler Fiorenza är även hon en tysk feministisk professor i teologi som 

analyserar evangelierna utifrån ett feministiskt perspektiv i sin bok Hon får inte glömmas: 

kristendomens ursprung ur ett feministteologiskt perspektiv (1992). Fiorenza påpekar att 

bibliska texter är skrivna för att attrahera en grekisk romersk läskrets. Därför glöms den 

kvinnan som först såg den uppståndne Jesus bort och kvar blir kvinnan som Jesus friar från 

sin synd.  Bibeln har blivit ett vapen. Den är inte en neutral bok utan ett vapen mot kvinnans 

frigörelse påstår Fiorenza (1992:9,29). Skrifter som påstås ha skrivits av Paulus och Petrus 

tenderar till att försöka begränsa det kvinnliga ledarskapet inom den kristna församlingen för 

att istället ge kvinnan en mer accepterad och underlägsen roll inom den romersk-grekiska 

kulturen. Det kan dock läsas i Markus och Johannes evangelierna hur kvinnor så som Maria 

Magdalena tar plats och får en viktig roll inom den första kristna församlingen och genom att 

undersöka dessa texter kan det utläsas om kvinnors egentliga roll i den första kristna 

församlingen (Fiorenza 1992:340).  

Marjorie M. Malvern argumenterar kring hur Maria Magdalenabilden förändras under de två 

tusen år hon har varit känd i sin bok, Venus in sackclothing: The Magdalens origin and 

metamorphoses (1975). Malvern är biträdande professor i humaniora vid University of 

Florida, Gainesville. Hon fick sin doktorsexamen från Michigan State University. Malvern 

analyserar hur nya testamentets figurer bygger på fraser eller texter från det gamla 

testamentet. Här liknas Maria Magdalena vid en andra Eva och hur hon i Johannesevangeliet 

finner livets träd som symboliseras av Jesus efter hans uppståndelse och på så sätt återförenas 

med livets träd som Gud försköt henne från i edens lustgård. Det är däremot inte bara det 
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gamla testamentet som användes som bakgrund. Malvern analyserar också hur den tidiga 

kristendomen inkorporerade antika gudar i kristendomens gestalter för att på så sätt göra 

övergången mellan förkristen religion och kristendomen lättare. De äldre gudarna och den 

världsbild de förde med sig var svår att utrota och därför fick de inkorporeras i den nya 

religionen och dessa kvarlevor fanns kvar långt in på medeltiden. Maria Magdalena blev från 

början identifierad med kärlekens gudinna, Venus, vilket lever kvar och kan ses i medeltidens 

avbildningar av henne enligt Malvern (1975:57,68–70).  

Maria Magdalena blir dock inte en populär gestalt förrän 1100-talet. Det är under den här 

tiden som tankar kring det världsliga och det andliga får ett uppsving och Malvern påstår att 

Maria Magdalenas popularitet består i att myten kring henne behandlar hennes ambivalens 

mellan det världsliga och det andliga, vilket kommer att påverka hur hon har uppfattats under 

2000 år (Malvern 1975:71–72).  

Hannele Koivunen, docent vid Helsingfors Universitet, har i sin avhandling The woman who 

understood completely (1994) undersökt hur Maria Magdalenamyten har utvecklats mot den 

polariserade bild av kvinnlighet inom kristendomen. Koivunen närmar sig myten genom att 

analysera den gnostiska texten Maria Magdalenas evangelium (1994:43). Koivunen kommer 

fram till att myten om Maria Magdalena som en synderska kom till mycket senare än de 

religiösa texterna och det finns inget textmaterial som styrker påståendet att Maria Magdalena 

var en synderska. Istället var Maria Magdalena enbart den kvinna som var Jesus följeslagare 

och den som var den första person som mötte Jesus efter hans uppståndelse. Bilden av Maria 

Magdalena som en synderska och polariseringen av kvinnlighet uppkommer först när den 

gnostiska trosuppfattningen och den katolska kyrkans uppfattningar går isär (Koivunen 

1994:275–276). 

Hjalmar Holmquist som var professor i kyrkohistoria vad Lunds universitet belyser 

motreformationens betydelse för konsten i sin bok Motreformationen och barockens konst 

(1921).  I sin bok klarlägger Holmquist för de nya ändamål den katolska kyrkan hade efter 

motreformationen och hur de skulle manifesteras i konsten. Genom diverse konstnärer och 

kyrkans män som Giovanni Gilio och Ignasius av Loyola, visar och förklarar Holmquist att 

konsten var strängare hållen av kyrkan på 1600-talet än den vart tidigare under renässansen. 

Helgonavbildningar var enligt Holmquist ett motiv som var vanligt att ta sig an efter 

motreformationen i den katolska kyrkans strävan efter att egga människor till handling i 

kyrkans tjänst (Holmquist 1921: 7-33,66-68).       
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 När det gäller forskningen kring Maria Magdalena tenderar forskningen att handla om 

kyrkans roll och hur den har använt henne som en symbol för kvinnlighet och fört över 

attribut till henne som stämmer överrens med kyrkans bild av kvinnan. Forskningsläget 

fastställer att bilden av Maria Magdalena, så som den förs fram i Evangelierna, inte stämmer 

överrens med den bild kyrkan ger av henne. Forskningen ger en bild av varför kyrkan har 

använt Maria Magdalena för att styra den religiösa gemenskapen, men den förtydligar inte hur 

kyrkan har gått tillväga för att omforma bilden av henne. Den här studien vill fylla det 

tomrummet genom att ge en bild av hur kyrkliga reformer har använt konsten och i synnerhet 

konst kring Maria Magdalena under två olika tidsperioder för att nå ut med sina tankar. 
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7.  TEORI 
 

Det här kapitlet kommer behandla hur religiös konst har använts av människor för att påverka 

samhället och människors identitet. Kapitlet tar sin utgångspunkt ur konsthistorieprofessor, 

David Morgans teorier kring religiösa bilder och hur de påverkar människor och som kommer 

till uttryck i hans verk Visual Piety (1999) och The Sacred Gaze (2005).  

7.1 Visuell kultur 

Enligt Morgan är visuell kultur en relativt ny utarbetad term. Med termen visuell kultur menar 

han att det inte enbart är genom lingvistisk och textuell forskning som forskare kan konstruera 

hur människor såg på sin egen värld, utan också med hjälp av visuell kultur. Visuell kultur 

undersöker hur människor har konstruerat sin värld med hjälp av visuella medel. I 

forskningen kring visuell kultur vill forskare undersöka hur bilder deltar i den sociala 

konstruktionen av verkligheten. Visuell kultur betraktar bilder som en del av ett kulturellt 

system där skaparens intentioner av bilden inte står över betraktarens tolkningar.  Forskare 

kring begreppet vill därmed undersöka bilders roll inom ett samhälle för att förstå bilder som 

en del av den sociala konstruktionen av verkligheten. Bilder är producerade av den sociala 

verkligheten och hjälper i sin tur att skapa den verklighet som formar människors liv enligt 

(Morgan 2005:25,30–31).  

Att se är en helig handling inom många religioner enligt Morgan. Det är mer än ett passivt sätt 

att inta sinnesintryck av den fysiska världen. Att se är en konstruktiv aktivitet som engagerar 

människor att skapa ordning i sin materiella värld. Morgan argumenterar för att enbart att se 

är en starkt religiös känsla eller erfarenhet (2005:48). För att förstå hur en religiös erfarenhet 

tar sig uttryck visuellt måste det undersökas hur andra faktorer kan sammankopplas med den 

visuella bilden. Kommunikationsmedel som bland annat texter och andlig meditation eller 

bön kan påverka hur en religiös bild uppfattas. Religiösa bilder skapar religiös mening med 

hjälp av andra kommunikationsmedel, så som texter och ritualer. Att studera visuell kultur 

innebär inte bara att studera den visuella kulturen genom olika bilder. Studier måste även 

göras utav andra metoder så som texter och undersöka hur dessa metoder har hjälp till att 

forma en särskild epoks eller samhälles verklighetsbild. Det i sin tur omfattar också epokens 

eller samhällets religiösa bilder (Morgan 2005:51–52).  

7.2 Bilders funktion 

Morgan använder sig av flera teoretiska utgångspunkter där han förklarar för vilken funktion 
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religiösa bilder fyller för människan. Morgans olika definitioner av bilders funktion är 

grundade på många olika religioner. När den här studien analyserar bilder av Maria 

Magdalena kommer inte alla definitioner att användas för att förklara varför bilden av Maria 

Magdalena möjligen har förändrats mellan 1400-talet och 1600-talet. Här nedan följer en 

punktlista över de funktioner religiösa bilder kan fylla, enligt Morgan.  

 Skapa ordning i tid och rum. 

 Skapa en föreställning av gemenskap i samhället. 

 Kommunicera med det gudomliga eller transcendenta. 

 Förkroppsliga en gemenskap med det gudomliga 

 Skapa inflytande över människors tänkande och handlande. 

 Tränga undan eller förskjuta andra religiösa bilder eller ideologier. 

Nedan presenteras de olika funktionerna var för sig och mer detaljerat. 

Bilder kan användas för att avgränsa vissa platser som heliga. Genom att symbolen eller 

bilden befinner sig på ett speciellt ställe kan betraktaren förstå att här har det skett en händelse 

av religiös betydelse. Morgan använder sig av exemplet att kors ställs på platser där 

människor har dött, till exempel efter en trafikolycka i ett religiöst kristet land. Det hjälper 

andra betraktare att förstå att här har det skett en dödlig olycka. Tiden formas också av 

religiösa bilder. Det vanligaste formandet av tid sker i skapandet och underhållandet av 

minnen som mäktiga indikatorer av identitet. Genom ting kan människor minnas familjen 

eller samhällets arv (Morgan 2005:56–58). Med det menar Morgan att när identitet skapas är 

det viktigt att avgränsa tiden som exempel före och efter en händelse som hjälper till att skapa 

identiteten.  

Som förklarat i stycket ovan kan religiösa bilder skapa minne av ett arv. Det arvet kan i sin tur 

skapa en identitet hos individerna i ett samhälle genom saker som individer identifierar sig 

med. Dessa ting kan i många fall vara just bilder. Medlemmar av ett samhälle behöver 

symboler, det vill säga bilder, för att ta del av eller känna sig som en del av något större än 

deras direkta omgivning. Genom att identifiera sig med samhället eller kulturen genom olika 

religiösa bilder får individen en känsla av gemenskap och genom att följa gemenskapens 

ritualer och handlingar får man ta del av samhällets fördelar, vilket Morgan menar är en 
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bestående känsla av en identitet och tillhörighet. Det ger även individen en känsla av mening i 

livet (Morgan 2005:59). På så sätt skapar och utvecklar religiösa bilder identitet och samtidigt 

manifesterar de den rådande identiteten hos ett samhälle.  

Bilder har under lång tid använts av religiösa grupper för att kommunicera med det 

gudomliga. Genom bilden blir det gudomliga tillgängligt för den religiösa betraktaren. Genom 

bilder blir det gudomliga närvarande och människor kan be och lämna offer vid de religiösa 

bilderna för att på så sätt skapa en relation till det gudomliga, vilket i sin tur ger individen en 

form av andlig tillfredställelse (Morgan 2005:59). 

Bland religiösa anhängare ger religiösa bilder ofta en känsla av gudomlig närvaro och nåd 

som visualiseras genom den religiösa bilden. Genom att vara i närvaro av religiösa bilder ges 

individen en känsla av att vara i kontakt med det gudomliga som har avbildats, vilket ska ge 

individen styrkan att efterlikna det gudomliga eller leva så som det gudomliga i bilden 

(Morgan 2005:61–62).  

Likt de flesta medier gällande kommunikation kan också bilder vara laddade med idéer, 

värden eller känslor som betraktaren av bilden kan urskilja. Bilder kan också användas på sätt 

som skaparen av bilden inte avsedde att bilden skulle användas för. Genom detta kan bilder 

användas som ett instrument för att påverka människor. Morgan påstår att bilder används som 

en källa för makt som påverkar individen att nå en önskad effekt.  Bilder används för att ändra 

betraktarens perspektiv. Bilden används som ett kodat meddelande för att rikta betraktarens 

uppmärksamhet mot ett specifikt avsett innehåll (Morgan 2005:69). 

Bilder skapar också en rädsla eller agg i de flesta religioner vilket leder till att bilder förstörs, 

skadas eller flyttas. Att eliminera bilder från en viss religiös grupp eller ideologi är ett sätt att 

misskreditera den gruppen. Bilder blir enligt Morgan lätt den plats där konflikter blossar upp 

runt religiös identitet eller religiös ideologi (Morgan 2005:71).  

7.3 Konst och makt 

Morgan analyserar i sin bok Visual Piety hur konsten används av de som har makt och hur de 

använder konsten för att stanna i en maktposition. Konsten är konstruerad efter en ideologi 

som svarar gentemot de uppfattningar som den styrande klassen säger sig stå för. 

Uppfattningen om vad som är skönhet, sanning och auktoritet styrs utifrån den klass, kön eller 

stat som vill behålla eller utöka sin maktposition (Morgan 1999: XII-XIII).  

Den religiösa konstens avbildande av heliga personer kan ses som en representant på hur 
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idealtyper av en människa ska se ut och handla (Morgan 1999:203). För människor inom den 

religiösa gemenskapen blir det viktigt att följa hur individer ska föra sig för att inte hamna 

utanför gemenskapen. Genom att följa gemenskapens ritualer och handlingar får man ta del av 

samhällets fördelar vilket Morgan menar är en bestående känsla av en identitet och 

tillhörighet som ger individen en känsla av mening i livet (Morgan 2005:59). 

 Gällande de bilder som kommer analyseras i den här studien syftar gemenskapen eller 

samhället på den katolska kyrkans gemenskap och de i maktposition blir således den katolska 

kyrkans överhuvud, det vill säga påven och hans präster. Denna studie kommer att sätta 

maktperspektivet i relation till de olika funktionerna hos religiösa bilder och på så sätt 

argumentera för varför de religiösa konstverken har kommit att förändras eller ej. 
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8. EN IKONOGRAFISK ANALYS AV MARIA MAGDALENA 
 

I detta kapitel redovisas resultatet av den ikonografiska analysen som gjorts på de åtta olika 

konstverken. Konstverken presenteras var för sig och för varje konstverk går studien igenom 

de ikonografiska steg som presenterades i metodkapitlet. I detta kapitel kommer en bakgrund 

gällande de olika konststilar som konstverken är inspirerade av presenteras och även en 

presentation av de historiska händelser som kan förklara varför konsten förändras mellan de 

olika århundradena. Konstverken kan betraktas i bilaga 1 längst bak i studien.  

8.1 1400-talets och 1600-talets konst i Europa 

Under 1400-talet utvecklades två konststilar som starkt präglade europeisk konst under 

århundradet och blir på så sätt relevanta för den här studien. Med renässansens intåg 

förändrades konsten radikalt. Återuppväckandet av den klassiska världens ideal förändrar 

bland annat kyrkokonsten. Medeltidens kyrkokonst kan definieras som platt och linjär. Med 

renässansens nya stil fokuserade kyrkokonsten på mer naturalistiska motiv och konstnärer tog 

ett steg bort från Gud för att prioritera humanismen och mänskligt blomstrande. Det ska dock 

tilläggas att kristendomen fortfarande spelade en viktig roll och kristen symbolik inspirerade 

fortfarande konstnärerna (Farthing 2011:150).   

Den flamländska konsten var direkt inspirerad av renässansen ideal och tankar, som de 

flamländska konstnärerna hämtade från Italien och som kom att sprida sig över stora delar av 

Europa. Den flamländska konsten tog steget ifrån gotikens dekorativa och eleganta konstverk 

för att istället föredra en ny realism som förespråkade hemmiljöer där vardag och andlighet 

sammanblandades i den flamländska konsten. Tack vare detta kan forskare idag skapa sig en 

bild om hur vanligt folk levde under 1400-talet. Det medförde också att när religiösa motiv 

avbildades gjorde de detta med en medveten anakronism där bibliska motiv ofta avbildades 

med en flamländsk stad eller landskap som bakgrund. De religiösa föreställningar som 

florerade i Flandern under 1400-talet var starkt färgade av tidens olika religiösa rörelser. Inom 

de flamländska rörelserna uppmanade de troende att få en personlig och nära relation till Gud, 

vilket kom att avbildas i konsten hos bland annat Rogier van der Weyden (Farthing 

2011:140–143).  

1600-talet var en tidsperiod av stor förändring för Europas politiska och religiösa auktoriteter 

Efter reformationens genomslag i Europa försökte den katolska kyrkan reformera sig själv, 

det vi idag kallar motreformationen, och försökte förmedla sina tankar genom konsten. Den 
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term som användes för denna tids konst var barocken som betyder missbildad. Termen barock 

användes av senare generationer för att misskreditera den stil som var deras föregångare. 

Barocken förknippas starkt med den konst som beställdes av den katolska kyrkan, vilket 

också medförde att Rom var den stad som konstnärer färdades till för att finna inspiration. 

Barocken förknippas med kraftig utsmyckning och komplex utformning samt ett överdrivet 

användande av färger och kontraster mellan ljus och skugga (Farthing 2011:212–213).  

 8.2 Motreformationen 

Martin Luther spikade upp sina teser i Wittenberg den 31 oktober 1517 och därmed startade 

reformationen (Craig 2008:501). Luthers tankar spred sig inom Europa vilket fick den 

katolska kyrkan att tillslut mötas i Trent i norra Italien mellan 1545-1563. Konciliet i Trents 

främsta reform av den katolska kyrkan var att avlatsbrev och kyrkans ägodelar slutade säljas. 

Ignasius av Loyola formade arton regler som beskrivs i Exercitia Spiritualia, som skulle leda 

den katolska kyrkan i en positiv riktning. Bland annat tar han upp att kyrkans medlemmar ska 

åsidosätta privata åsikter gällande religionen, fortsätta dyrka helgonens reliker och lovorda 

budskapet gällande botgörande (Craig 2008:508–509). Lovordandet av botgörelse och 

avskalandet av det privata i religionen blir intressant för den här studien vid ett senare tillfälle.  

. Konciliet slår också fast att traditionen ska gälla som auktoritet i kyrkan på samma sätt som 

skriften.  

Den katolska kyrkan intar under konciliet i Trent en försiktigare ställning mot bilder. Efter 

konciliet framgår det enligt kyrkan att bilder inte i sig själva innehåller något gudomligt. 

Människor kan inte heller vända sig till bilder för att be om något eller sätta sin tillit till dem. 

Istället vördas det som avbildas i bilden (Rasmussen och Thomassen 2007:342,346).  

 Redan året efter konciliet i Trent utkommer en skrift som Hjalmar Holmquist identifierar som 

den reformerade katolska kyrkans viktigaste verk. Prästen Giovanni Andrea Gilio publicerar 

ett verk där han påpekar att konsten behöver komma bort från den negativa stämning som 

medeltidens konst medförde och istället avspegla betraktarens religiösa längtan efter något 

högre. Konsten användas i kyrkans tjänst för att egga dem att handla i kyrkans namn. 

Holmquist menar att Gilios texter visade att den katolska kyrkan förlorat sin självklara plats 

som auktoritet, vilket medför att den katolska kyrkan behövde stimulera människor till att 

anförtro sig den katolska tron och vara villiga att styras av kyrkan. Det är här enligt Holmquist 

som konsten kommer till användning för den katolska kyrkan under 1600-talats barockstil. 

Betraktaren skulle se helvetets hemskheter och se att Jesus var frälsningen, och på så vis inse 
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att den katolska tron var den enda sanna tron. För att nå detta var konsten tvungen att 

förändras från det medeltida ideal som var norm tidigare (1921:7-9). Nu skulle konsten 

skildra mänskliga gestalter som hjälper till att uppfostra och moralisera befolkningen. Den 

franska teologen Rene Benoist gav 1564 ut ett verk vid namn Traicte catholique des images 

med tankegångar kring hur helgon skall avbildas. Konstnärer slutade avbilda vissa legender ur 

helgons liv. Det som ströks var episoder där man inte var riktigt säker på sanningshalten i 

berättelsen. Ett exempel på detta var Maria Magdalenas predikningar i Marseille (Cavalli-

Björkman 2009:17–18). Genom att fokusera på bibliska motiv och helgonberättelser så skulle 

konstnärer hindras från att avbilda egna tillägg i bilderna. På så sätt försökte kyrkan möta den 

reformatoriska kritiken om hur bilder användes av kyrkan som en form av avgudadyrkan 

(Rasmussen och Thomassen 2007:353).          

8.3 1400-tals konstverk 

Här presenteras de konstverk som har analyserats från 1400-talet. Varje konstverk analyseras 

utifrån den förikonografiska fasen, den ikonografiska analysen och sist genom den 

ikonologiska tolkningen. 

8.3.1 Rogier Van Der Weyden (1400-1464). Marie-Madeleine lisant 1438.  

(Bilaga 1. Bild 1). 

Tavlan målades 1438 av Van Der Weyden och hänger idag på London National Gallery 

(Malvern 1975:174–175). Rogier, föddes 1399 och dog den 18 juni 1464. (Laurin 1957:208) 

I konstverket Marie-Madeleine lisant avbildas en kvinna med blek hy och i en grön klänning 

som tycks sitta ner med en bok i händerna.  Hennes underklänning syns och har en guldaktig 

färg. Hon har ett blått band under bröstkorgen och en vit slöjliknande huvudbonad som täcker 

hennes hår. Hennes hår sticker dock ut lite under hennes huvudbonad och verkar ha en 

rödbrun nyans. Ansiktet är i trekvartprofil och hon verkar vara djupt koncentrerad på 

läsningen av den bok hon har i sina händer. Boken hon läser har ett vitt tygskydd omkring sig 

och två gyllene bokmärken. Hon sitter vid ett skåp med andra människor, men dessa 

människor kan man inte se ansiktet på. En av dessa gestalter är ståendes vid kvinnans vänstra 

sida och är klädd i en röd och blå klädsel. Den ena handen är dold, men från klädselns arm 

sticker ett käppliknande föremål ut. I den andra handen har gestalten ett band med kulor på i 

vad som kan beskrivas som ett radband. Den andra gestalten verkar stå framför kvinnan och 

är klädd i rött. Man ser förutom gestaltens röda klädsel också en av dess fotsulor vilket gör att 

vi kan anta att gestalten är knästående. Kvinnan som är i centrum av bilden har vid sin högra 



27 
 

sida ett vitt krus ståendes.  Bakom kvinnan finns ett fönster som visar ett grönskande landskap 

med en ringlande å eller flod med tre gestalter som promenerar längs med ån. 

I den ikonografiska analysen kan kvinnan identifieras som Maria Magdalena, inte bara för 

namnet på tavlan fastslår det, utan med hjälp av det krus som står vid hennes sida. Detta krus 

kopplas till det krus som innehöll oljan som synderskan hos Simon Fariseen smörjde Jesus 

fötter med i Lukasevangeliet (Luk 7:40–50). Det kan även kopplas till det krus med olja som 

Maria Magdalena hade med sig för att smörja Jesus kropp enligt bland annat 

Markusevangeliet (16:9) och till Maria i Betania som i Johannesevangeliet beskriver hur hon 

torkar Jesus fötter med sitt hår (11:1-2).  Detta krus är ett vanligt kännetecken som associeras 

med Maria Magdalena (de Bouer 1998:20). Möblemanget i rummet och klädstilen på 

gestalterna i bilden är av fin kvallite enligt Malvern (1975:172). Det kan förstås genom 

Jacobus de Voragines text om att Maria Magdalena var av kunglig börd (1981:101).  

Radbandet i bakgrunden och den andra gestalten som verkar knäböja tyder på att Maria 

Magdalena är med i en religiös ritual och boken hon läser kan tolkas vara en form av religiös 

kristen bok, möjligen Bibeln. Malvern identifierar boken som Bibeln i sin bok Venus in 

sackclothing (1975:172). Här finns ytterligare en koppling till Maria Magdalena, som 

gestalten av Maria i Betania. Maria i Betania satt ner vid Jesus fötter och lyssnade till hans 

ord (Luk 10:41). På samma sätt ses Maria i bilden sittandes och tar till sig Jesus ord, men 

denna gång i skrift.  Under Maria Magdalenas huvudbonad sticker en del av hennes hår ut. 

Även detta kan kopplas till Synderskan hos Simon Fariseen som torkade Jesus fötter med sitt 

utsläppta hår. Det utsläppta håret är en koppling till synderskan och hennes botgörelse genom 

att smörja Jesus fötter (Luk 7:40–50). Detta medför att Maria Magdalena i bilden skulle kunna 

genomföra en form av botgörelse i och med sin koncentrerande läsning av Jesus ord. 

Det som är anmärkningsvärt med bilden är att en kvinna sitter och läser. Under medeltiden 

var det först och främst kloster som var ägare av böcker. Boktryckarkonsten i Europa 

uppkommer inte förrän Gutenberg presenter sitt gjutinstrument under 1440-talet vilket gör att 

fler människor kan ta del av böcker och skrift (Dahl 1929:39–40, 86-89). Eftersom van der 

Weydens tavla är målad 1438 enligt Malvern (1975:174–175) drar den här studien slutsatsen 

att det är ovanligt med en kvinna som läser under det tidiga 1400-talet. Med det i åtanke ska 

boken i konstverket troligtvis inte ses som avbildningen av en bok. Boken i det här fallet är en 

metafor för kunskap eller budskap (Skottene 2002:84). I det här fallet är steget till Jesus ord 

eller budskap inte långt. Maria Magdalena var själv en förmedlare av budskap då hon gav 
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lärjungarna vetskap om Jesus uppståndelse och i sin tur att han är vägen till frälsning (Joh 

20:11-18). Under 1400-talet var den katolska kyrkans makt stor och det var genom dem 

människor kunde få frälsning (Rasmussen och Thomassen:2007:235). Eftersom gestalterna i 

konstverket avbildas som personer med hög status eller rikedom enligt Malverne (1975:172) 

och Jacobus de Voragine (1981:101) kan det tänkas att bilden uttrycker kyrkans makt över de 

socialt privilegierade i samhället, det vill säga adeln och genom botgörelse visa att individen 

är en person värdig kyrkans frälsning oavsett världslig makt i samhället. En förklaring till 

kläderna kan dock vara flamländarnas tendens till att måla anakronistiskt med motiv som 

hämtas från religionen (Farthing 2011:140–143). 

 8.3.2 Rogier van der Weyden (1400-1464). Braque Triptych. 1452. (bilaga 1 bild 

2). 

Braque Triptych är en altartavla som är tredelad. I den första delen sett från vänster avbildas 

Johannes Döparen. I mittsektionen avbildas Jesus, hans mor och lärjungen Johannes medans 

den tredje delen föreställer Maria Magdalena. Idag hänger tavlan i Louvren i Paris (Engel 

1995:179–180). I den ikonografiska analysen kommer fokus ligga på Maria 

Magdalenaavbildningen. 

Centralt i bilden avbildas en kvinna med blek hy. Hon har en vit hattliknande huvudbonad 

med ett band under hakan.  Hennes ansikte är i trekvartprofil och hennes blick är fokuserad åt 

vänster från betraktarens synvinkel, mot något som finns utanför tavlan. Över hennes huvud 

finns en text på latin som säger ”Maria ergo accepit libram ungenti nardi pistici, pretiosi, et 

unxit pedes Iesu”(Engel 1995:180) och som kan översättas till, ”Maria tog därför ett halvt kilo 

salva av nardus, mycket dyrt, och smorde Jesu fötter” Under hatten hänger hennes rödbruna 

hår ner över hennes rygg. Hon bär en blå klädsel med snörning framtill. Armarna av klädseln 

skiftar till en röd och guldfärgad nyans med ett detaljrikt motiv. Hennes vänsterhand är dold 

under ett blått tygstycke. Hennes högra hand vilar mot ett vitt krus. I landskapet bakom 

kvinnan vänstra axel tonar ett trädbeklätt berg upp sig. Landskapet över hennes högra axel 

kan beskrivas som ett landskap med många nivåskillnader och långt bort kan man utskilja en 

väg med en person ridandes på en vit häst. 

Att det är Maria Magdalena som avbildas kan fastslås genom det vita krus som hon har i sin 

högra hand. Detta krus är ett vanligt kännetecken som associeras med Maria Magdalena (de 

Bouer 1998:20). Den Maria Magdalena som ses på bilden kan associeras till Maria i Betania 

med hjälp av den text som står överst i bilden. "Maria tog därför ett halvt kilo salva av 
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nardus, mycket dyrt, och smorde Jesu fötter ” (Joh 12:1-3). I nyare versioner av Bibeln det vill 

säga Bibel 2000 översätts texten till ”Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta naturbalsam och 

smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna 

balsam” (Bibel 2000). Den textraden kan identifieras i Johannes 12:3 och om vi läser hela 

kapitlet uppdagas det att kapitlet handlar om Jesus besök i Betania. Därför kan analysen 

fastslå att den Maria som textraden berättar om är just Maria i Betania som den katolska 

kyrkan i slutet av 500-talet kopplar samman med Maria Magdalena (Haskins 1993:16). Även 

den här Mariabilden visar en kvinna med huvudbonad men håret är utsläppt under den. Vilket 

kan kopplas till botgörelse genom att torka Jesus fötter med sitt hår (Luk 7:40–50). Det är 

svårt att tro att kläderna Maria Magdalena bär är från hennes tid. Tavlan är på så sätt 

anakronistisk då klädesplaggen mer liknar en adelsdam från medeltiden än en kvinna från 

Palestina under det första århundradet. Inte heller landskapet liknar Palestina under det första 

århundradet. Tanken kring att kläderna och landskapet är anakronistiska grundar sig på att den 

flamländska konsten är känd för att avbilda sin nutid i sina tavlor för att få en mer personlig 

närhet till motivet och på så sätt Gud (Farthing 2011:143). 

Kan det finnas några underliggande budskap i den här bilden som inte uppmärksammas vid 

första anblicken? Det är fastslaget att det är Maria i Betania som avbildads. Hon känns igen 

ifrån Bibeln som en person som satt vid Jesus fötter och lyssnade till hans ord medans hennes 

syster arbetade för att få hushållet i ordning för Jesus. När systern Marta beklagar sig talar 

Jesus till henne och säger att Maria gör det som är bäst (Luk 10:41). Med det i åtanke när 

bilden tolkas kan det utläsas att det är viktigt att lyssna till Jesus ord. Under 1400-talet hade 

den katolska kyrkan monopol på frälsning inom den kristna tron i Västeuropa. För att nå Jesus 

ord var man tvungen att gå genom kyrkan (Rasmussen och Thomassen 2007:235). Tavlan 

visar att förlåtelse för synder nås genom Jesus ord och således genom kyrkan. Återigen är 

Maria Magdalena klädd som en adelsdam vilket kan tolkas som att den adliga samhällsklassen 

står under kyrkan och dess befogenheter att frälsa befolkningen. Det kan också nämnas att 

under 1200-talet uppmärksammades legender om att Maria Magdalena var av kungligt blod 

(De Voragine 1981:101), vilket kan förklara de mer utsmyckade kläderna. Men den legenden 

påverkar inte bilden av att adeln skall vara underställd kyrkan, snarare tvärtom.  

8.3.3 Rogier Van der Weyden (1400-1464).  Crucifixion triptych, 1445. (Bilaga 1 

bild 3). 

Weydens Crucifixion triptych är en tredelad tavla precis som föregående objekt som 

analyserades. I den här finner vi Maria Magdalena i den vänstra av målningarna. I mitten 
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finner vi en avbildning av Jesus korsfästelse som kan bli intressant för studiens ikonografiska 

analys. Konstverket finns idag på historiska konstmuseet i Wien (Jacobs 2012:87–88). 

I bilden ses centralt en kvinna. Hon bär ett mörkblått tygstycke över sina axlar som fungerar 

som en form av slöja över huvudet. Under bär hon svart klädsel och något som kan beskrivas 

som en vit munkkåpa. Hennes vänstra hand är dold av tyget, men den lyfts upp mot hennes 

vänstra öga och ser ut att torka tårar. Hon avbildas i trekvartprofil och hennes ansiktsuttryck 

ser sorgset ut. I sin högra hand bär hon det vita krus som hon setts med i de andra tavlorna. I 

bakgrunden kan det ses ett grönskande landskap med träd och buskar. Det är också avbildat 

ett slott i bakgrunden med höga torn och en vallgrav som går runt slottet. I vallgraven simmar 

två vita fåglar.  

Likt de andra konstverken kan det konstateras att det är Maria Magdalena som avbildas 

genom det vita krus som hon håller i sin högra hand som är ett vanligt attribut hos Maria 

Magdalena (De Bouer 1998:20) . I bilden ses en kvinna som, olikt de andra Maria 

Magdalenabilder som analyserats, inte har fokuserad blick utan en blick som riktas mot 

marken och ansiktet är vridet i en sorgsen min. Denna sorgsna uppsyn förstärks av att hon 

verkar torka tårar med sin vänstra hand. Med evangeliernas texter i tankarna när de beskriver 

korsfästelsen är det troligt att Maria Magdalena bevittnar korsfästelsen från håll precis som 

det beskrivs i Markus (15:40) och Matteus (27:55-56) evangelier. 

 Även kläderna, som inte är lika färgrika som i de andra konstverken, signalerar ett mer 

sorgset intryck då färgen svart inom den kristna tron symboliserar mörker och nöd (Skottene 

2002:134). Bakgrunden kan tänkas, precis som i de andra konstverken vara anakronistiskt och 

troligen en avbild av det flamländska landskap där konstnären var verksam eftersom detta var 

ett vanligt sätt att avbilda landskap inom den flamländska konsten för att få en mer personlig 

närhet till motivet och på så sätt Gud (Farthing 2011:140–143).  

Maria Magdalena kan i detta konstverk anses vara sorgsen och ledsen över Jesus korsfästelse 

som hon bevittnade (Mark 15:40). I detta konstverk är Maria Magdalena inte någon synderska 

med håret utsläppt utan kan ses som den respektabla kvinna som följde Jesus under hans resor 

i Galiléen och som sörjer vid hans korsfästelse (Mark 15:40). Hon avbildas med det krus som 

är signifikativt för henne (de Bouer 1998:20). Men eftersom Synderskan hos Simon Fariseen 

och Maria i Betania redan har smort Jesus vid tiden för korsfästelsen kan det enbart tolkas 

som att det är kruset som Maria Magdalena ska smörja den döde Jesus med. Eftersom hon står 

där ensam signalerar att hon är den ensamma kvinna som går till Jesus grav efter dennes död 
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som det berättas om i Johannesevangeliet (20:11). Här får alltså Maria Magdalena rollen som 

förkunnaren av Jesus uppståndelse, inte som den botgörande synderskan. 

8.3.4 Barthelemy d’Eyck .La Madeleine agenouille- Triptyque de l'Annonciation 

d'Aix 1445. (Bilaga 1 bild 4). 

 Barthelemy var verksam mellan åren 1440 och 1469 och han var en nederländsk, konstnär 

som var verksam i Frankrike och speciellt i Aix-en-Provence. Tavlan härstammar enligt 

Brigstocke från en altartavla i katedralen i Aix en Provence (2001:225). Aix en Provence är 

beläget vid den franska sydkusten i närheten av Marseille (Nationalencyklopedin 1, 

1991:131). Detta var det område som Maria Magdalena först kom till efter korsfästelsen och 

det var här hon predikade Jesus ord (de Voragine 1981:103). Vilket också beskrivs av 

Katherine Jansen i hennes bok The Making of the Magdalene. Preaching and Popular 

Devotion in the Later Middle Ages (2000:39).  

I bilden ses en kvinna med mycket vit hud. Hon har en klänning i rött och guld som täcker 

hela kroppen. Det kan inte ses, men att bedöma av hennes proportioner ser det ut som att hon 

är knästående. Hon har rött nedsläppt hår som går ner över ryggen på henne. Hon har sina 

händer i kors framför bröstet och fingrarna utåt. Den högra handen är inte riktigt intill bröstet 

utan ser ut att vara i rörelse bort från kroppen. Ansiktet är i trekvartsprofil och blicken är 

fokuserad på något utanför tavlan som inte kan ses. Kvinnan har en guldfärgad skiva runt 

huvudet i vad som kan beskrivas som en skinande gloria. Landskapet runtomkring henne är 

grönt med diverse buskar och träd. Långt bort i bakgrunden ses olika slags byggnader, höga 

torn och lite lägre konstruktioner i grått, men med röda tak. I himlavalvet avbildas 

blomliknande symboler i vitt och rött. 

I konstverket ses inte Maria Magdalenas vanligaste attribut, det vill säga det vita krus med 

olja som hon smörjer Jesus med (de Bouer 1998:20). Hur kan vi då veta att det är Maria 

Magdalena som avbildas? Först och främst ser vi att hennes hår är utsläppt vilket kan tolkas 

till både synderskan hos Simon Fariseen (Luk 7:36–39) och till Maria i Betania (Joh 11:1-2). I 

namnet på konstverket finns ordet ”annonciation” med, vilket kan översättas med ordet 

bebådelse. Ordet bebådelse användes när Jungfru Maria får vetskapen att hon är gravid av 

ängeln Gabriel (Luk 1:26–38). Vi kan känna igen Maria Magdalena på det långa utsläppta 

håret (De Bouer 1998:20). Det är inte troligt att Jungfru Maria skulle avbildas med håret 

utsläppt på detta vis då det representerar en syndig eller prostituerad person (Haskins 

1993:18). Istället kan det kopplas till bilden av Maria Magdalenas bebådelse, eller om det ska 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Madeleine_agenouill%C3%A9e_-_Triptyque_de_l%27Annonciation_d%27Aix_-_Boijmans.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Madeleine_agenouill%C3%A9e_-_Triptyque_de_l%27Annonciation_d%27Aix_-_Boijmans.jpg


32 
 

kallas mötet med den uppståndne Jesus, tre dagar efter korsfästelsen, vid Jesus grav (Joh 

20:11-14).  

Om det är den situationen som avbildas ger det också en förklaring till Maria Magdalenas 

utsträckta hand. I Johannes evangeliet kan vi läsa hur Maria Magdalena försöker röra vid 

Jesus, men Jesus avråder henne att göra detta (Joh 20:11-14). Om tolkningen av bilden 

stämmer kan vi då argumentera för att staden i bakgrunden är Jerusalem eftersom det var 

utanför Jerusalems statsmurar som Jesus begravdes enligt Johannesevangeliet (Joh 19:20). 

Staden är troligen inte tänkt att efterlikna det historiska Jerusalem vid tiden för korsfästelsen 

utan det är troligen en medeltida stad som fått stå modell för tavlan. Kläderna liknar som i 

fallet med flera av de andra tavlorna något mer sofistikerat än vad en prostituerad i Jerusalem 

vid den här tiden skulle bära. Likt i de andra konstverken har vi två tänkbara förklaringar till 

klädvalet. Antingen är det likt avbildningen av Jerusalem en fråga om att avsiktligt måla 

anakronistiskt vilket var vanligt för konstnärer av den flamländska skolan på 1400-talet för att 

människan skulle få en mer personlig närhet till motivet och på så sätt Gud (Farthing 

2011:140–143). Det kan också vara en fråga om att konstnärerna har inspirerats av Jacobus de 

Voragines Gyllene Legenden från 1200-talet, där Maria Magdalena presenteras som en person 

av kungligt blod (Cavalli-Björkman 1996:70–73; Trotzig 1996:18). Den gyllene ring hon bär 

ovanför huvudet identifieras som en gloria, vilket är en kristen symbol för helighet (Skottene 

2002:52).  

Maria Magdalena blir en helig person i den kristna traditionen för att hon är den första 

personen som Jesus visar sig för efter uppståndelsen (Joh 20:18). Hon blir som påpekats 

tidigare, en apostel för apostlarna när hon senare ger dem budskapet om Jesus uppståndelse. I 

konstverket avbildas Maria Magdalena själv. Jesus avbildas inte i bilden. En tolkning är att 

bilden vill förtydliga att Maria Magdalena inte fick röra Jesus när hon sträckte sig efter honom 

(Joh 20:17). Redan i nästa kapitel kan det dock läsas om Tomas tvivlaren som en vecka efter 

uppståndelsen får sticka sina fingrar i Jesus sår (Joh 20:26-27). Konstverket förtydligar bilden 

av att Maria Magdalena inte får röra vid Jesus. Det kan vi sammankoppla med kyrkans 

nedsättande syn gentemot kvinnor vilket också styrks av Haskin när hon beskriver Maria 

Magdalena som ett vapen mot kvinnlighet (Haskins 1993:97). Den kvinnonedsättande bilden 

förstärks av det utsläppta håret som symboliserar Maria Magdalenas synd. Det utsläppta håret 

som vi känner igen från Synderskan hos Simon Fariseen symboliserar en prostituerad (Luk 

7:36–39) det vill säga en person som genom sex bedriver synd. Men genom att botgöra sig 

inför Jesus får kvinnan upprättelse. Genom att botgöra sig blir synderskan eller som hon 
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kommer att kallas Maria Magdalena ett vapen för kyrkan och som ger oss bilden av kyrkans 

kamp mot den kvinnliga sexualiteten. Genom att Maria Magdalena botgör sig för sin 

sexualitet blir hon ett vapen för kyrkan som visar att sexualitet är något som kräver botgörelse 

(Haskins 1993:97).    

8.4 1600-tals konstverk 

Analysen av 1600-talets Maria Magdalena konstverk stödjer sig på Cavalli-Björkmans 

tolkningar av konstverken och Ragnar Skottenes förklaringar av vad olika kristna symboler 

betyder. Cavalli-Björkman själv förklarar att alla hennes tolkningar av bilderna har gjorts 

genom Jacobus de Voragines Den gyllene legenden som skrevs under 1200-talet (Cavalli-

Björkman 2009:17).  

8.4.1 Charles Le Brun (1619-1690). La Madeleine repentante 1655. (Bilaga 1 bild 

5). 

Efter studier i Rom var Le Brun i Paris med och bildade den franska konstakademin 1648. 

Tack vare sin ledande ställning inom den franska konsten kom han att organisera den franska 

statens konst och bildpropaganda. Han hade stort konstnärligt inflytande över Ludvig XIV 

konstnärliga projekt. Le Brun arbetade under sin levnadstid med 

omfattande utsmyckningsprojekt av spegelgalleriet i Versailles (Hellwig 1997:418) 

I bilden ser vi en kvinna vars vänstra ben är knästående över något som är täckt av ett rött 

tygskynke. Hennes högra ben vilar på marken. Hon är klädd i vita, blåa och guldfärgade 

tygstycken som sveps runt hennes kropp. Runt hennes midja är ett rosa band virat. Hennes 

högra hand håller om det blå tygstycket medans hennes vänstra hand är öppen och vänd med 

handflatan uppåt. På golvet framför henne ligger det ett öppet skrin med smycken och pärlor 

som faller ut ur det. Hennes ansiktsuttryck är oroligt och hon fäster blicken upp i taket. 

Hennes hår är rödblont och är utsläppt över ryggen. Håret är även dekorerat med band och 

pärlor. I det rum kvinnan sitter finns ett fönster och utsikten domineras av ett torn som reser 

sig i den vänstra delen av fönstret. En siluett av ett landskap kan identifieras i fjärran men 

inget mer detaljerat än så. Ur tornet sprider sig rök som rör sig in genom fönstret och fyller 

taket i det rum kvinnan sitter i.  

Att det är Maria Magdalena som avbildas kan utläsas från konstverkets namn. Däremot har 

Maria Magdalena har inte det speciella attribut som var vanligt i 1400-talets konstverk, det 

vill säga det krus som hon bar oljan i (de Bouer 1998:20). Konstverket avbildar en kvinna 
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som är klädd i starka färger. Blicken upp mot skyn symboliserar hennes botgörelse och en 

form av meditation enligt Cavalli-Björkman (2009:19). Det kan vi koppla till de efterbibliska 

myterna kring Maria Magdalena där hon lever ett eremitliv under lång tid där hon ber och 

mediterar över sina synder (de Voragine 1981:105). Dessa berättelser finns i myten kring den 

egyptiska Maria och i Gregorius av Tours berättelser om vad som hände efter korsfästelsen 

(Cavalli-Björkman 1996:73–78).   

Biskopen av Asti, Francesco Panigarola som för övrigt arbetade en del av sin tid i Frankrike, 

ger efter sin död 1594 ut en tryckt predikan där han talar om att det är med fruktan som 

omvändelse måste börja. Den heliga fruktan är grunden till allt gott (Freedberg 1971:229–

243). De här passagerna och tankarna som florerade efter konciliet i Trent ger en förklaring 

till den rök som väller in i rummet som Maria Magdalena befinner sig i. Rummet kan 

symbolisera den grotta Maria Magdalena spenderade de sista åren av sitt liv i, och röken är 

den fruktan som startar hennes botgörelse eller meditation som det talats om tidigare. På 

golvet i målningen ser vi smycken som ligger utslängda från ett skrin. Det är ett tecken på att 

Maria Magdalenas botgörelse startar i det ögonblicken då hon förkastar de eleganta smyckena 

från det jordiska livet och på så sätt sitt gamla liv som prostituerad enligt Cavalli-Björkman 

(2009:25), för att leva sitt eremitliv i sin grotta. Det påståendet av Cavalli-Björkman styrks av 

Hjalmar Holmquist som påpekar att smycken kan symbolisera de jordiska begären hos Maria 

Magdalena som hon vill avsäga sig (Holmquist 1921:66–67). I de Voragines Den gyllene 

legenden förespråkar författaren att Maria Magdalena föredrar himmelska ting istället för 

jordiska (1981:106), vilket kan förklara varför Maria Magdalena i bilden förkastar de jordiska 

tingen.  

Den Mariabild som Le Brun avbildar är ej en Maria Magdalena som fysiskt visar sin 

botgörelse. I bilden i fråga är det fokus på en inre botgörelse som sker eller startar med tanken 

istället för med handling. Den andliga botgörelsen tar sig uttryck att hon avsäger sig sina 

smycken och hon har kastat ut dem på golvet enligt Cavalli-Björkman (2009:25). Konstverket 

visar betraktare att det inte längre är genom fysiska handlingar som människan får sin 

förlåtelse. Detta kan tolkas med bakgrunden av Martin Luthers kritik mot de avlatsbrev som 

medförde att man med en fysisk handling, det vill säga ett köp, kunde rädda sig eller sina 

släktingar från skärselden (Rasmussen och Thomassen 2007:241). Att tolka röken som väller 

in i rummet som fruktan ger betraktaren en förståelse om att det är när människan fruktar 

något som vi vänder oss mot Gud och söker förlåtelse (Freedberg 1971:229–243).  
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8.4.2 Simon Vouet. (1590-1649). St Marie Madeleine 1623-1627. (Bilaga 1 bild 6). 

Simon Vouet var den ledande konstnären I Frankrike under 1640-talet. Mellan åren 1612-

1627 levde han i Italien men efter att ha återvänt till Paris 1627 blev han den ledande målaren 

för Ludvig XIII (Hellwig 1997:418).  

I konstverket avbildas en kvinna sittandes på vad som ser ut som en klippavsats. Hon är klädd 

i ett vitt och rött tyg men är naken på överkroppen. Hon har rött utsläppt hår som faller över 

hennes axlar. Hennes blick är fast fixerad mot något över henne som inte syns i konstverket. 

Av ljussättningen att döma verkar det som att hon tittar upp mot ljuskällan. Hennes 

ansiktsuttryck ger ett eftertänksamt uttryck. Hon vilar huvudet mot sin vänstra hand medan 

den högra vilar på en dödskalle. I konstverket kan det ses att bakom hennes huvud finns en 

bok uppslagen med skrift som inte går att tyda från det avståndet betraktaren befinner sig. 

Nedanför henne sprider sig upprivna pappersbitar ut. Bakgrunden domineras av en stor 

klippavsats med viss vegetation i form av buskar. I den vänstra delen av bakgrunden sett från 

betraktaren är himlen först helt blå för att senare övergå till vita moln och avslutas med tunga 

mörka moln. 

I konstverket ser vi inte ett krus hos Maria Magdalena som är ett vanligt attribut för henne (de 

Bouer 1998:20). Att det är Maria Magdalena kan utläsas i konstverkets namn, men också av 

de nya attribut som Maria Magdalena blir uppmärksammad för. De Bouer uppmärksammar att 

ett av Maria Magdalenas nya attribut är just dödskallen. Ett annat skäl till att kvinnan på 

bilden är Maria Magdalena är att hon enbart har sitt hår att dölja hennes nakna överkropp. 

Vilket var ett vanligt attribut för Maria Magdalena under 1600-talet (De Bouer 1998:20). 

Kvinnlig nakenhet och sexualitet var något som kyrkan såg strängt på och kopplades till 

arvssynden enligt Haskins (1993:298–399).  

Dödskallar blev ett populärt motiv inom konsten under 1600-talet som en symbol för vanitas 

vilket sammankopplas med livets förgänglighet och människans dödlighet. Vanitas kan också 

manifesteras som en negligerad bok, vilket vi finner bakom Maria Magdalenas huvud 

(Kammen 1982:3).  Under medeltiden var döden ständigt närvarande i samhället och med den 

katolska kyrkans motreformation betonades livets förgänglighet och menade på att tankar 

kring döden gjorde att människans passion kontrollerades (Haskins 1993.268). Blicken upp 

mot skyn har precis som i det senaste verket som analyserats en betydelse av botgörelse enligt 

Cavalli-Björkman (2009:19).  
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Maria Magdalenas nakna överkropp kan kopplas till legenden om den egyptiska Maria som 

botgör sina synder genom att leva som eremit i öknen där hennes kläder vittrar sönder och 

hon skyddas enbart av sitt långa hår (Cavalli-Björkman 1996:78). Även berättelsen om Maria 

Magdalenas eremitliv i en grotta i Frankrike kan kopplas till konstverket i och med det steniga 

och enskilda landskapet i bakgrunden (de Voragine 1981:105).  

Samlas de tolkningar som gjorts av symboler i Simon Vouets konstverk av Maria Magdalena 

ihop, uppdagas ett konstverk som symboliserar den inre botgörelsen hos människor och som 

kommer till uttryck genom vanitasaspekten (Kammen 1982:3). Bilden manifesterar hur 

människan ska leva sitt liv för att botgöra syna synder. Botgörelse sker genom en inre 

övertygelse gentemot synder. Genom dödens närvaro ska människan genom tanken välja ett 

liv som ger inre frid och motverkar synderna. Synderna som i konstverket manifesteras av sex 

och passion som sammankopplas med det långa utsläppta håret som studien har bearbetat.  

Året efter att konciliet i Trent är över publicerar prästen Giovanni Andrea Gilio ett verk där 

han påpekar att konsten behöver komma bort från den negativa stämning som medeltidens 

konst medförde och istället avspegla betraktarens religiösa längtan efter något högre. Konsten 

ska användas i kyrkans tjänst för att egga folket att handla i kyrkans namn. Den katolska 

kyrkan behövde stimulera människor till att anförtro sig den katolska tron och vara villiga att 

styras av kyrkan. Betraktaren skulle se helvetets hemskheter och kunna se att Jesus var 

frälsningen och på så vis inse att den katolska tron var den enda sanna tron (Holmquist 

1921:7-9). Vilket syns genom den inre botgörelse Maria Magdalena genomgår i konstverket. 

8.4.3 Georges de La Tour (1593-1652). La Madeleine à la flamme filante 1640.  

(Bilaga 1 bild 7). 

Georges de la Tour var en fransk konstnär som var verksam på landsorten. Han avbildade 

främst nattliga motiv med konstgjord belysning (Hellwig 1997:418). Tavlan hänger idag på 

Los Angeles County Museum of Art (Cavalli-Björkman 2009:22). Georges de la Tour målade 

fem tavlor av Maria Magdalena. Alla fem konstverk var av samma motiv därför väljer den här 

studien att fokusera på en av tavlorna. 

I konstverket ser vi en kvinna sittandes med långt utsläppt mörkt hår. Hon befinner sig i ett 

rum och utifrån konstverkets vinkel ser betraktaren inga fönster eller dörrar. Hon är klädd i 

rött och vitt. Hennes ben från knäna och nedåt samt hennes högra axel är blottade. Huvudet 

lutas mot kvinnans vänstra hand och hennes högra hand vilar på en dödskalle som är placerad 

i kvinnans knä. Kvinnan sitter i ett mörkt rum och hennes blick är fokuserad på en enskild 



37 
 

ljuslåga som brinner på det bord som befinner sig framför henne. Ljuset är konstverkets enda 

ljuskälla och belyser kvinnans ansikte, medan hennes ben befinner sig i mörkret. Från ljuset 

stiger en rökpelare upp mot taket, vilket antyder att ljuset kan vara på väg att slockna. Bredvid 

ljuset finner vi två stycken hopslagna böcker. Jämte böckerna befinner sig en repsnara och ett 

kors i vad som ser ut som trä. Från bordet och nedåt ringlar sig repsnaran, men det är svårt att 

identifiera vad som repet är fäst vid på golvet under bordet.    

Att det är Maria Magdalena som avbildas i konstverket kan fastställas på namnet men också 

genom de attribut som visas i tavlan. Som Esther de Bouer beskriver är det vanligt att Maria 

Magdalena avbildas med en dödskalle (1998:20). Dödskallen symboliserar livets 

förgänglighet och döden (Kammen 1982:3). Med tanke på att den katolska kyrkan vill 

påverka människan till att välja ett syndfritt liv innan det är försent (Holmquist 1921:7-9) 

medför det att dödskallen visar betraktaren att valet måste göras nu för att livet är kort. Även 

attribut så som negligerade böcker och korset är vanliga attribut för henne (De Bouer 

1998:20).  Ljuset i bilden refererar till det gudomliga ljuset och mörkret symboliserar det 

mörka i den jordiska tillvaron. Cavalli-Björkman påstår att målningen kan associera till Den 

gyllene legenden av Jacobus de Voragines där han talar om Maria Magdalena som den 

upplysta. Det vill säga att hon har erhållit kunskap och en högre visdom (2009:24).  

Konstnären kopplar också Maria Magdalena till vanitasaspekten med hjälp av dödskallen som 

syftar på eftertanke kring jordelivet (Kammen 1982:3). Ljuset kan symbolisera Jesus och 

världens ljus enligt Skottene (2002:46–47). I den förikonografiska fasen ses det att ljuset 

håller på att brinna ut vilket säger att tiden är knapp för att överlämna sig till Jesus och 

världens ljus. Korset och repet ska symbolisera Jesus lidande enligt Cavalli-Björkman 

(2009:25). Det styrks av Skottene som påpekar samma sak i sin bok kristne symboler 

(2002:36). Återigen skildras Maria Magdalena som den person det berättas om i Gregorius av 

Tours berättelser om Maria Magdalen efter korsfästelsen och Sofronius av Jerusalems 

berättelse om den egyptiska Maria som studien har bearbetat tidigare. I dessa berättelser 

skildras Maria Magdalena som en person som eftersträvar botgörelse genom eftertanke och ett 

liv som eremit i en enslig grotta (Cavalli-Björkman 1996:73–78).  

Återigen ger bilden betraktaren en känsla av att det är genom inre övertygelse som människan 

blir räddad vilket konsten efter konciliet i Trent skulle framhäva (Holmquist 1921:7-9). 

Dödskallen i hennes knä som symboliserar vanitasaspekten (Kammen 1982:3) och det ljus 

som håller på att brinna ut visar för betraktaren att världens ljus är förgängligt och på väg att 

ta slut och det krävs en inre övertygelse och bön för att mota bort mörkret. Det utsläppta håret 
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ger betraktaren en förståelse vad det är som Maria Magdalena botgör genom sitt eremitliv (De 

Voragine 1981:105), det vill säga hennes syndiga liv som prostituerad. Korset och repet som 

enligt Skottene symboliserar Jesus lidande (2002:38) visar betraktaren vad det är som Maria 

Magdalena har i tankarna, det vill säga Jesus lidande på korset. Konstverket vill säga att 

människan ska lämna det världsliga och fåfänga i världen för att genom inre övertygelse finna 

den väg som motar bort mörkret och får människor att fokusera på Jesus och hans lidande för 

mänskligheten. Holmquist förklarar att konst under 1600-talet skulle framhäva den katolska 

kyrkans nya ställning gällande botgörelse och hur en inre övertygelse ska få individen att 

engagera sig i den katolska kyrkan (1921:7-9).  

8.4.4 Philippe de Champaigne (1602-1674). La Madeleine pénitente  (Bilaga 1 

bild 8). 

De Champaigne föddes i Bryssel år 1602. 1621 flyttar han till Paris och arbetade med att 

färdigställa palatset vid namn Palais du Luxembourg. Under sitt liv arbetade han för kända 

personer som Medicifamiljen och kardinal Richelieu. Året 1648 blir han en av grundarna till 

och medlem av Acadèmie Royale de Peinture. Han avled i Paris 1674 (Hellwig 1997:418). 

Centralt i bilden gestaltas en kvinna med långt utsläppt brunrött hår. Ansiktet är i 

trekvartsprofil och blicken är fäst uppåt. Hon ger ett sorgset uttryck och det kan urskiljas tårar 

från hennes ögon.  Hon är klädd i blå och guldfärgade tygstycken. En stenhäll döljer hennes 

underkropp, därför är det svårt att avgöra om hon sitter eller står. Hon har armarna i kors över 

bröstet med fingrarna spretandes. Det finns ingen ljuskälla avbildad, men ljuset som finns i 

bilden lyser upp kvinnans högra ansiktshalva och bröstet och kastar en skugga av kvinnans 

siluett till höger om henne. Kvinnans omgivning är helt i sten. På en stenhäll framför kvinnan 

ligger det en bok som är uppslagen. Bakom boken finns ett krus och en dödskalle. Bakom 

kvinnan till höger sett från betraktaren finns ett kors lutandes mot stenväggen.  

Att det är Maria Magdalena som avbildas kan förstås genom namnet på tavlan, men i detta 

konstverk finns nästan alla de attribut som studien har kopplat samman med Maria 

Magdalena. Här finns det krus som symboliserar hennes smörjelse av Jesus som vi finner i de 

olika evangelierna. Här finns dödskallen som symboliserar vanitasaspekten av hennes 

grubblande och livets förgänglighet (Kammen 1982:3). I konstverket ser vi också hur Maria 

Magdalena vänder blicken bort från den öppna boken. I det ögonblicket som konstverket 

avbildar så försummar Maria Magdalena boken genom att istället fästa blicken mot skyn. I det 

ögonblicket blir den försummade boken en del av just vanitasaspekten som är ett uttryck för 
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jordelivets förgänglighet (Kammen 1982:3). Hela Maria Magdalenas uttryck är stillsamt med 

händerna över bröstet och tårarna som rinner stilla ner för hennes kinder. Denna stillsamhet 

istället för ett utagerande uttryck tyder på att det är en inre dialog med Gud som betonas i 

konstverket. Maria Magdalenas blick upp emot skyn tolkar Cavalli-Björkman som att Maria 

Magdalena vill botgöra sina synder (2009:19). I bakgrunden avbildas ett kors som likt tidigare 

förklaringar ska symbolisera Jesus lidande på korset enligt Cavalli-Björkman (2009:25), men 

som också stöds av Skottene (2002:36). Det kan antyda för betraktaren att det är tankarna 

kring Jesus lidande som fyller Maria Magdalena med den sorg hon ser ut att bära på. Det ljus 

som skiner över Maria Magdalena refererar till Jacobus de Voragines Gyllene Legenden från 

1200-talet där Maria Magdalena får epitetet upplyst (Cavalli-Björkman 1996:70–73). Maria 

Magdalena ser ut att avbildas inuti ett rum av sten vilket associeras till den grotta där hon 

levde under lång tid för att be och meditera. Det beskrivs av Gregorius av Tours och 

Sofronius av Jerusalem i deras respektive berättelser om Maria Magdalena och den egyptiska 

Maria.  

Återigen blir resultatet att bilden ger en känsla av att botgörelse ska komma inifrån och ej 

genom ett fysiskt handlande vilket var den punkt som den katolska kyrkan ville att konsten 

skulle avspegla (Holmquist 1921:7-9) Det grundas på den stillsamma avbildningen av Maria 

Magdalena men vi ser att hon våndas över något med tanke på hennes tårar.  Skallen och 

boken visar att livet är förgängligt och snart kommer att ta slut (Kammen 1982:3), vilket gör 

att tiden för botgörelse är nu, innan det är försent. Det utsläppta håret hos Maria Magdalena 

visar den synd hon söker botgörelse för (De Bouer 1998:20) och korset som symboliserar 

Jesus lidande (Skottene 2002:36) är vägen att gå för att nå botgörelse. Grottan ska ge en 

tydligare bild av att det är genom enskild bön och meditation som en inre botgörelse kan nås. 

Konstverket vill också visa att det är genom egen meditation som människan blir upplyst 

precis som Maria Magdalena blir i konstverket, vilket överensstämmer med det budskap om 

att inre övertygelse ger botgörelse, vilket är det budskap kyrkan vill förmedla till sina 

medlemmar (Holmquist 1921:7-9)  
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9. DISKUSSION 
 

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera bilden av Maria Magdalena som kom 

till uttryck inom de franska konstverk som studien har behandlat. Studien har behandlat 

konstverk från 1400-talet och 1600-talet och satt in konstverken i en historisk kontext som 

hjälper till att förstå varför bilden av henne har förändrats. Studien har arbetat efter dessa tre 

frågeställningar 

1. Har bilden av Maria Magdalena förändrats på avgörande sätt gällande hennes attribut i 

konstverken inom loppet av dessa två århundraden? 

2. Om bilden har förändrats, på vilket vis har attributen hos Maria Magdalena i så fall 

förändrats?  

3. Kommer studien fram till att bilden har förändrats, vilka historiska faktorer kan ligga till 

grund för dessa avgörande förändring? 

För att kunna avgöra om bilden av Maria Magdalena har förändrats och på vilket sätt hon har 

förändrats måste konstverken från gemensamma århundraden först sammanställas.  

9.1 Konstverk från 1400-talet 

Vi kan se att i tre av fyra konstverk från 1400-talet avbildar Maria Magdalena med någon 

form av utsläppt hår. Endast i fallet med Van Der Weydens Crucifixion triptych ser vi en 

Maria Magdalena med håret under en huvudbonad. Detta utsläppta hår symboliserar främst 

det utsläppta hår som Synderskan hos Simon Fariseen använder för att torka Jesus fötter enligt 

De Bouer (1998:20). I konstverken ses Maria Magdalena ofta avbildas med ett krus. I tre av 

de fyra konstverken ses kruset avbildas och enbart i La Madeleine agenouille- Triptyque de 

l'Annonciation d'Aix av Barthelemy d’Eyck ser vi henne avbildas utan kruset. Kruset har som 

uppdagats tidigare i studien en koppling till Maria Magdalena och det krus hon bar med sig 

för att smörja Jesus kropp efter hans korsfästelse (Mark 16:1). Det kan också förstås som det 

krus som synderskan hos Simon Fariseen använder till att smörja Jesus fötter (Luk 7:36–39). 

Ytterligare en koppling kan göras och den görs till Maria i Betania som enligt 

Johannesevangeliet påstår att Maria i Betania och synderskan hos Simon Fariseen är samma 

person (Joh 11:1-2). I alla konstverk kan det ses hur landskapet är målat ur ett anakronistiskt 

perspektiv som Farthing menar gjordes för att komma närmare det mer personligt för 

betraktaren och att de skulle komma närmare det gudomliga (2011:140-143). 

Slutsatser som kan dras utifrån den ikonografiska analysen är att Maria Magdalena avbildas 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Madeleine_agenouill%C3%A9e_-_Triptyque_de_l%27Annonciation_d%27Aix_-_Boijmans.jpg
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under 1400-talet i Frankrike med attribut som förknippar henne med texter från evangelierna. 

Kruset och det utsläppta håret finner vi i evangeliernas texter. Genom den ikonologiska 

tolkningen finner vi att budskapet i alla av 1400-talets konstverk är om en fysisk botgörelse. 

Genom en handling ska syndernas förlåtelse och botgöring ske. Den fysiska botgörelsen sker 

genom att Synderskan hos Simon Fariseen smörjer och torkar Jesus fötter som en botgörelse 

mot sitt tidigare liv (Luk 7:36–39). Det utsläppta håret ses i Marie-Madeleine lisant och 

Braque Triptych av van der Weyden men också i La Madeleine agenouille- Triptyque de 

l'Annonciation d'Aix av Barthelemy d’Eyck.  

 Endast i van der Weydens tavla Crucifixion triptych ses en Maria Magdalena med håret under 

en huvudbonad och som bevittnar korsfästelsen. Hon är den Maria Magdalena gestalt som ska 

smörja Jesus med olja efter hans död. Det kan inte vara frågan om Synderskan eller Maria i 

Betania eftersom det sägs i evangelierna att Maria Magdalena bevittnade korsfästelsen (Matt 

27:55). Här blir Maria Magdalena apostlarnas apostel när hon berättar för lärjungarna att 

Jesus blivit uppstånden (Joh 20:11-18) vilket i sig är en fysisk handling.  

9.2 Konstverk från 1600-talet 

I de konstverk som har analyserats från 1600-talet kan det fastställas att Maria Magdalena i tre 

av fyra konstverken fäster blicken mot skyn. Det kan symbolisera Maria Magdalenas inre 

kamp och botgörelse enligt Cavalli-Björkman (2009:19) . Det förstärks av det dystra och 

tankfulla ansiktsuttryck som har uppfattats i alla konstverk. Hon avmålas här, precis som i 

konstverken från 1400-talet, med håret utsläppt som en symbol för den synd hon vill botgöra 

sig ifrån. Hennes vanligaste attribut från 1400-talet, det vill säga det vita kruset, avbildas 

enbart i La Madeleine pénitente av Philippe de Champaigne bland de konstverken som 

analyserats från 1600-talet. Istället är det andra attribut som kommer att förknippas med 

Maria Magdalena under 1600-talet. Under 1600-talet avbildas Maria Magdalena med 

dödskallar, kors, böcker som negligeras och smycken som hon väljer att inte använda.  

Konstverken avbildar också Maria Magdalena antingen sittandes i ett rum eller som i vissa 

fall en grotta eller precis utanför i vad som kan tolkas som en grotta i St Marie Madeleine av 

Simon Vouet. Alla dessa inslag i konstverken, det vill säga dödskallar, kors, negligerade 

böcker och smycken, kan symbolisera, att botgörelse ska komma inifrån. Det bekräftas av 

Holmquist som påstår att konsten kommer till användning för den katolska kyrkan under 

1600-talets barockstil. Betraktaren skulle se helvetets hemskheter och kunna se att Jesus var 

frälsningen och på så vis inse att den katolska tron var den enda sanna tron (1921:7-9). Det är 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Madeleine_agenouill%C3%A9e_-_Triptyque_de_l%27Annonciation_d%27Aix_-_Boijmans.jpg
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inte längre frågan om att botgörelse ska komma genom fysiska handlingar. Botgörelse ska 

komma inifrån genom tankekraft. De symboliserar också, främst genom dödskallen, att livet 

är förgängligt (Kammen 1982:3) och tiden för botgörelse är knapp. De ignorerande smycken 

som visas i La Madeleine repentante av Charles Le Brun påpekar att Maria Magdalenas 

himmelsfärd enbart kan starta efter att människan förkastar sina världsliga ägodelar (De 

Voragine 1981:106).  

Studien har uppmärksammat att den Maria Magdalena bild som förespråkas i 1600-talets 

konstverk hämtar sitt material från mestadels efterbibliska texter. Då speciellt texter från 

Gregorius av Tours och Sofronius av Jerusalem som påpekar Marias liv som eremit efter 

korsfästelsen där hon når botgörelse. Konstverken kan också kopplas till Jacobus de 

Voragines Den Gyllene Legenden där Maria Magdalena kallas den upplysta efter sina år som 

eremit enligt Cavalli-Björkman (2009:17). Det syns tydligt i konstverken från 1600-talet att 

alla avbildar Maria Magdalena i sittandes eller ståendes på en plats dit solljuset inte når. I alla 

konstverk utom Charles Le Bruns konstverk avbildas Maria Magdalena vid eller i ett stort 

stenparti vilket kan symbolisera den grotta hon levde i.   

9.3 Sammanställning 

Det går att fastställa att bilden av Maria Magdalena har förändrats mellan 1400-talet och 

1600-talet. Bilden har förändrats genom att Maria Magdalena under 1600-talet tenderar till att 

avbildas inomhus. Det medför en mörkare bild och oftast lyses Maria Magdalena upp av en 

enskild ljuskälla. Det kan förklaras med att en av de företeelser som kännetecknar barocken 

var hur konstnärer använde nya tekniker för att skapa kontraster mellan ljus och skugga och 

på så sätt göra konstverken mer levande (Farthing 2011:212–213). Men det kan också 

förklaras i hur 1600-talets Maria Magdalena bild kännetecknas av ett mörker och hur hon 

spenderade sina sista år som eremit i en grotta (De Voragine 1981:105–106). 1400-tals 

konstverken är mer ljusa och inte lika rika på skuggor, vilket förklaras med att 1400-talets 

Maria Magdalena har tolkats med hjälp av de evangeliska texterna och berättelserna om Maria 

Magdalena som Synderskan hos Simon Fariseen eller Maria i Betania, där hon mest avbildas 

utomhus.  

Studien har vidare uppmärksammat att hennes vanligaste attribut under 1400-talet, det vill 

säga det krus som innehåller olja som hon smörjer Jesus med, tenderar till att inte vara ett lika 

vanligt attribut hos Maria Magdalena under 1600-talet. Under 1600-talet är det istället andra 

attribut som blir vanliga hos Maria Magdalena som inte alls syns till i 1400-talets konstverk. 
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Under 1600-talet är det dödskallen, korset och den förbisedda boken som blir hennes 

vanligaste attribut. Hennes nya attribut symboliserar det liv hon lever i Jacobus de Voragines, 

Gregorius av Tours och Sofronius av Jerusalems texter. I dessa texter förflyttas Maria 

Magdalena från att vara helgonet som botgör sin synd genom fysiska handlingar, det vill säga 

att smörja Jesus för att få förlåtelse, till att bli det helgon som genom eftertanken och 

reflektion som eremit botgör sina synder. Texterna från de tre herrarna är texter som fick stort 

genomslag under medeltiden och framåt.  I konstverken ses det ting som inte har förändrats 

nämnvärt under årens lopp. Maria Magdalena avbildas fortfarande med sitt hår utsläppt som 

en påminnelse om den synd hon försöker botgöra. Under analysens gång uppdagas det att 

kruset inte försvunnit helt utan finns kvar i konstverket La Madeleine pénitente av Philippe de 

Champaigne. 

9.4 Analys  

 Hur den Maria Magdalenabild som uppdagats genom analysen av 1400-tals konstverk i 

Frankrike har uppkommit är inte det den här studiens mål att undersöka. Studien intresserar 

sig bara för den rådande bilden av Maria Magdalena i Frankrike under 1400-talet och hur den 

har förändrats fram till 1600-talet.  

I konstverken från 1600-talet pekar alla Maria Magdalenas attribut mot att botgörelse är en 

inre resa som personen i fråga måste vilja inom sig innan botgörelse kan ske. Den ställningen 

går tvärt emot det som framkommer i 1400-talets konstverk där Maria Magdalena istället 

förespråkar en fysisk botgörelse. 

Studien har fastslagit att bilden av Maria Magdalena förändras inom konsten mellan 1400-

talet och 1600-talet. Varför denna förändring har hänt mellan 1400-talets och 1600-talets bild 

av Maria Magdalen tar sin utgångspunkt i hur den historiska kontexten förändras mellan 

århundradena. Hur bilden har förändrats utgår även från Morgans teoretiska infallsvinkel om 

hur bilder fylls med värderingar för betraktaren och som används av individer i en 

maktposition för att påverka samhällen eller gemenskaper till just det syftet som förmedlas i 

bilden (Morgan 2005:69). Morgan påpekar att handlingen att se är en religiös handling vilket i 

sig medför att människor skapar ordning i sin värld.  

“Seeing is a sacred practice in many different religions. More than a merely passive means of receiving 

sensory impression of the physical world, seeing is a selective and a constructive activity, a way of making 

order, of remembering and of engaging people, and the material world in relationships” (Morgan 

2005:48)  
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Kan bilder skapa ordning medför det att de som konstruerar bilden hamnar i den maktposition 

som Morgan talar om genom att bidra till ordningsskapandet. Det i sin tur medför att konsten 

konstrueras utifrån en ideologi som förklarar vilka värderingar som är bärande inom den 

gemenskap som bilden skapas i (Morgan 1999: XII-XIII). Gällande de bilder som analysen 

behandlat kan detta uppdagas genom de nya värderingar den katolska kyrkan presenterar. 

Dessa nya värderingar är en tanke om att vilja egga människor till handling i kyrkans tjänst 

(Holmquist 1921:8), vilket i tavlorna från 1600-talet manifesteras genom Maria Magdalenas 

vilja att finna en inre tillfredställelse eller botgörelse. Denna inre tillfredställelse manifesteras 

genom hennes nya attribut så som korset, repet och dödskallen.     

Religiösa bilder är och var laddade med idéer, värden och känslor som betraktaren av bilden 

kan urskilja. Detta medför att bilder kan användas som ett instrument för att påverka 

människor. Genom att de har kraften att påverka människor blir de då en form av makt för de 

som ansvarar för konsten. Morgan påstår att bilder används som en källa för makt som 

påverkar individen att nå en önskad effekt. Bilder används för att ändra betraktarens 

perspektiv Bilden används som ett kodat meddelande för att rikta betraktarens 

uppmärksamhet mot ett specifikt avsett innehåll (Morgan 1999: XIII). Den tidigare 

forskningen styrker Morgans teori om att religiösa bilder användes som en källa för makt. 

Den styrks också av studiens analys som visar hur Maria Magdalena verkligen manifesterar 

de nya kyrkliga perspektiven om botgörelse och inre övertygelse i 1600-talets konstverk 

Morgan påstår att bilder är producerade av den sociala verkligheten och hjälper i sin tur att 

skapa den sociala verklighet som formar människors liv (Morgan 2005:25,30–31). För 

individer i maktposition blir således bilder ett viktigt instrument för att nå ut till individer och 

på så sätt skapa en verklighet hur man som människa ska vara och leva sitt liv. Konsten är 

konstruerad efter en ideologi som svarar gentemot de uppfattningar som den styrande klassen 

säger sig stå för och vill projicera på de understående i gemenskapen (Morgan 1999: XIII). 

Med det i åtanke blir det viktigt att undersöka varför bilder och i synnerhet bilder av Maria 

Magdalena blev en kraft som påverkar individer när verkligheten ska konstrueras. Efter 

konciliet i Trent vill kyrkan att människor själva ska välja den katolska kyrkan. Viljan ska 

komma inifrån människan genom tanken och inte som ett tvång från kyrkan (Holmquist 

1921:7-9). I 1600-talskonstverken av Maria Magdalena ses det hur hon själv förkunnar en inre 

botgörelse istället för en yttre. Hon avbildas leva ett eremitliv där hon avsäger sig det jordiska 

livet för ett mer andligt liv. Det har grundats på de attribut hon avbildas med i den 

ikonografiska analysen likt dödskallen, blicken upp mot skyn och smyckena. Det är detta som 
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kyrkan vill projicera ner på sina undersåtar. Det vill säga en bild av att valet sker inom 

individen. Det som kyrkan vill projicera ner på människorna syns tydligt i avbildningarna av 

Maria Magdalena.       

Bilder används till att skapa en identitet hos ett samhälle genom saker som individer 

identifierar sig med (Morgan 1999: XIII). Maria Magdalena användes enligt Morgans teori 

som symbol som manifesterar de värden som makten eller i det här fallet, den katolska kyrkan 

vill understryka det vill säga botgörelse och inre övertygelse. Något som individer kan 

identifiera sig med, som förklarar hur man når botgörelse och hur man ska leva sitt liv. Bland 

religiösa anhängare ger religiösa bilder ofta en känsla av gudomlig närvaro och nåd som 

visualiseras genom den religiösa bilden. Genom att vara i närvaro av religiösa bilder ges 

individen en känsla av att vara i kontakt med det gudomliga som har avbildats, vilket ska ge 

individen styrkan att efterlikna det gudomliga eller leva så som det gudomliga i bilden 

(Morgan 2005:61–62). Efter den ikonografiska analysen ser vi att texter om hur den katolska 

kyrkan vill omforma sig överensstämmer med de religiösa bilderna som analysen behandlar. 

De vill båda att människor ska vända sig till den katolska kyrkan av en inre vilja. De 

känslorna som 1600-tals bilderna av Maria Magdalena vill framkalla är samma känslor som 

kyrkan vill framkalla på sina undersåtar. Dessa känslor är en inre botgörelse som ska egga 

människan att välja den katolska kyrkan, och i bilderna manifesteras det av 1600-talets Maria 

Magdalenabild som genom den ikonografiska analysen visar en botgörelse och inre 

övertygelse om hur individen ska leva sitt liv. Det i sig stödjer Morgans teori om att religiösa 

bilder används för att ge styrka till individer att likna bilderna.  

Genom att identifiera sig med den katolska kulturen genom helgonbilden av Maria Magdalena 

får individen en känsla av gemenskap både med den avbildade Maria Magdalena och med de 

andra individerna inom den katolska kyrkans gemenskap. Genom att följa de handlingar som 

personer i maktposition inom kyrkan projicerar på de understående genom bilderna får man ta 

del av samhällets fördelar, vilket Morgan menar är en bestående känsla av en identitet och en 

känsla av mening i livet (Morgan 2005:59). På så sätt blir bilder av Maria Magdalena ett 

maktmedel som klargör hur individen ska föra sig inom gemenskapen för att inte hamna 

utanför och på så sätt tappa de fördelar som gemenskapen ger. 

Med hjälp av Morgans teoretiska perspektiv om att bilder användes för att påverka 

individerna i en religiös gemenskap likt den katolska kyrkan, kan studien fastställa att 

konstverk av Maria Magdalena kan användas som ett maktmedel till att påverka människor. 
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Den slutsatsen görs utifrån de projicerande handlingar som kyrkan vill få ut till folket 

överensstämmer med de handlingar som bilderna ger uttryck för. Den slutsatsen stärks också 

av den tidigare forskningen. Bland annat genom Holmquist, som menar att Gilios texter 

visade att den katolska kyrkan förlorat sin självklara plats som auktoritet, vilket medför att 

den katolska kyrkan behövde stimulera människor till att anförtro sig den katolska tron och 

vara villiga att styras av kyrkan. Det sker enligt Holmquist bland annat genom konsten 

(Holmquist 1921:7-9). Även Susan Haskins talar om att kyrkan använde Maria Magdalena 

som ett maktmedel för att nå ut med sitt budskap (1993:399–400). Ur ett teoretiskt perspektiv 

talar även Morgan om religiösa bilder som ett maktmedel som påverkar människor för att nå 

en önskad effekt. Bilder används för att ändra betraktarens perspektiv (Morgan 2005:69). 

Genom att fastställa att konstverk av Maria Magdalena användes som ett maktmedel för att 

påverka folk Den slutsatsen styrks av den tidigare forskningen där Haskins påstår att hon har 

använts som ett maktmedel (Haskins 399-400). Den styrks även av Holmquist som påstår att 

konsten var en viktig kugge för att nå ut med kyrkans nya budskap (1921:7-9), måste studien 

istället fokusera på hur makten för den katolska kyrkan förändrades för att finna svaret på 

frågan; varför bilden av Maria Magdalena förändrades i Frankrike mellan 1400-talet och 

1600-talet.  

Förändringen kring den katolska kyrkan makt uppkommer i och med den genomslagskraft 

som Martin Luther och hans kritik mot den katolska kyrkan får år 1517 (Craig 2008:501). 

Reformationens genomslagskraft gör att den katolska kyrkans ledare träffas mellan åren 1545-

1563 i Italienska Trent för ett kyrkomöte. Med den nya protestantiska tron utmanas den 

katolska tron, detta medför att den katolska kyrkan efter kyrkomötet i Trent ändrar inriktning. 

Nu ska botgörelse framhävas och människor ska få en känsla av att själva vilja leva så som 

kyrkan lär (Craig 2008:508–509). Det bekräftas av Holmquist som påstår att efter konciliet i 

Trent vill kyrkan få människor att aktivt välja dem genom egen vilja istället för genom tvång. 

(1921:7-9). Ignasius av Loyola formade arton regler som beskrivs i Spiritual Exercises, som 

skulle leda den katolska kyrkan i en positiv riktning. Bland annat tar han upp att kyrkans 

medlemmar ska åsidosätta privata åsikter gällande religionen, fortsätta dyrka helgonens 

reliker och lovorda budskapet gällande botgörande (Craig 2008:508–509). Vilket studien av 

konstverken har visat då de manifesterar just botgörelse genom en inre övertygelse som i 

bilden symboliseras av de utkastade smyckena och det faktum att Maria Magdalena avbildas i 

eller utanför ett inneslutande rum som analysen tolkat som den grotta hon mediterade i de 

sista 30 åren av sitt liv.. Den katolska kyrkan intar under konciliet i Trent, en försiktigare 
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ställning mot bilder. Efter konciliet framgår det enligt kyrkan att bilder i sig själva inte 

innehåller något gudomligt. Människor kan inte heller vända sig till bilder för att be om något 

eller sätta sin tillit till dem. Istället vördas det som avbildas i bilden (Rasmussen och 

Thomassen 2007:342,346). Som Morgans teori har fastslagit tidigare är bilder en form av 

kommunikation och ett maktmedel för människor om hur deras liv ska se ut för att vara en 

kristen. Genom Konciliet i Trent utformas nya tankar kring att människor själva ska vilja 

anförtro sig till den katolska kyrkan och att konsten ska vara ett medium som hjälper till att 

genomföra detta. Den katolska kyrkan vill att människor själva ska vilja anförtro sig till 

kyrkan (Holmquist 1921:7-9) och att botgörelse fortfarande är viktigt (Craig 2008:508–509). 

Det medför att kyrkan vill att människor skall välja den katolska tron genom en inre 

övertygelse och vilja (Holmquist 1921:7-9). Som Morgan tidigare påstår manifesteras makt 

genom bilder. Den katolska kyrkans nya ställning manifesteras således genom religiösa bilder. 

Det medför att den nya bilden av Maria Magdalena visar en bild av inre övertygelse i och med 

hennes nya attribut så som korset och repet som symboliserar tanken på Jesus lidande och 

genom honom når man botgörelse. De utkastade smyckena som manifesterar ett lämnande av 

jordelivet för ett andligt liv. Även hennes höjda blick och att hon sitter vid eller i en grotta 

som manifesterar hennes 30 år som eremit där hon kämpar med sin inre övertygelse om 

botgöring.  Det är det som den katolska kyrkan vill att människor ska känna inför valet av den 

katolska kyrkan framför den protestantiska och medför att bilden av Maria Magdalena 

förändras mellan 1400-talet och 1600-talet. 

9.5 Sammanfattning av diskussion och analys. 

Sammanfattningsvis i studien av Maria Magdalena syns det tydligt att bilden av henne har 

förändrats mellan 1400-talet och 1600-talet. Den har inte förändrats enbart genom att olika 

konststilar har utvecklats utan också genom vilka attribut Maria Magdalena avbildas med och 

vilka texter bilderna anspelar på. I konstverken från 1400-talet avbildas Maria Magdalena 

med attribut som symboliserar texter från evangelierna. Först och främst avbildas hon med 

längt utsläppt hår och med det krus som användes till att smörja Jesus vid olika situationer i 

evangelierna. I konstverken från 1600-talet har Maria Magdalena kvar attribut som det 

utsläppta håret och i viss mån det vita kruset. Dock tillkommer nya attribut som signalerar 

andra saker. Hennes nya attribut är negligerade böcker, kastade smycken, en dödskalle och att 

hon placeras i ett mörkt utrymme.  Genom Panofskys ikonografiska analys av 1400-

talskonstverken framträder en bild av Maria Magdalena som manifesterar botgörelse genom 

fysiska handlingar. Denna fysiska botgörelse sker genom smörjelsen av Jesus eller genom att 
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Maria Magdalena lyssnar eller tar del av Jesus ord. 1600-talskonstverken manifesterar istället 

en inre botgörelse vilket syns genom konstverkens nya attribut. De nya attributen 

symboliserar förkastelse av jordelivet och tankar kring livets förgänglighet och genom 

meditation och inre övertygelse kan man botgöra sina synder.  

Studien stödjer sig på Morgans teori om bilders funktioner där Morgan påstår att bilder kan 

användas som ett maktmedel och bilder kan påverka människor till handling på olika vis. Om 

bilder används för att påverkar människor drar studien slutsatsen att det är en förändring i 

budskapet som gör att bilden av Maria Magdalena förändras. Den förändringen finner studien 

genom motreformationen och konciliet i Trent under 1500-talet. Den katolska kyrkans nya 

budskap förordar en inre botgörelse och övertygelse som ska få människor att välja den 

katolska tron istället för den nyligen uppkomna protestantismen. Genom konsten vill den 

katolska kyrkan nå ut med sitt nya budskap, vilket medför att bilden av Maria Magdalena 

förändras från en fysisk botgörelse till en inre botgörelse. Studiens slutsats styrks även av 

tidigare forskningen där Haskins (1993:399–400), Moltmann-Wendel (1981:73,81) och 

Koivunen (1994:275–276) påstår att Maria Magdalena under historiens gång har använt av 

kyrkan för att nå ut med sitt budskap. Den styrks även av Holmquist som påstår att konsten 

var en av de vanligaste kommunikationsformerna kyrkan använde för att nå ut med sitt nya 

budskap (1921:7-9).   
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10. SAMMANFATTNING 
 

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera bilden av Maria Magdalena inom den 

franska konsten mellan 1400-talet och 1600-talet. Studien har arbetat utifrån tre 

frågeställningar. Har bilden av Maria Magdalena förändrats mellan århundradena? Om den 

har det, på vilket vis har bilden av henne förändrats? Till sist vill studien undersöka vilka 

historiska faktorer kan finnas som förklarar förändringen av Maria Magdalena i franska 

konstverk. 

Det material som studien har fokuserat på är de åtta konstverken från franska konstnärer 

under 1400 och 1600-talet. Konstverken har valts ut utifrån avgränsningar kring 

konstnärernas status inom den franska konsten och att Maria Magdalena avbildas utan att 

andra personer agerar med henne i bilden. Till studiens hjälp att analysera konstverken har 

Panofskys ikonografiska metod använts som presenteras i hans verk Meaning in the visual art 

(1955). Genom Panofskys metod har studien kunnat fastställa vad som avbildas i konstverken 

och funnit dess bakomliggande betydelse och motiv.  

Studien har hämtat en teoretisk infallsvinkel av David Morgan och hans böcker The Sacred 

Gaze (2005) och Visual Piety (1999) där han förklarar religiösa bilders funktion inom en 

religiös gemenskap. Morgan påstår att religiösa bilder kan användas bland annat som en 

metod för att manifestera makt. Det grundar han på att religiösa bilder kan skapa ett 

inflytande över människors tänkande och handlande i en gemenskap (2005:69). Det är de 

styrande som genom konsten kan manifestera vad som är bland annat sanning (1999: XII-

XIII). Går människor emot gemenskapens tänkande eller handlande förlorar de sin plats i 

gemenskapen (2005:59).  

Studien kan genom Panofskys ikonografiska metod besvara frågan om bilden av Maria 

Magdalena har förändrats och på vilket vis. Bilden har förändrats genom att nya attribut 

tillkommer under 1600-talets bild så som korset och dödskallen. Studien har också kunnat 

fastställa att 1600-talets Maria Magdalena avbildas med hjälp av efterbibliska texter så som 

Gregorius av Tours legend om vad som hände Maria Magdalena efter korsfästelsen. 1400-

talets Maria Magdalena bild förespråkar en fysisk botgörelse vilket manifesteras främst 

genom de bibliska berättelserna om smörjelser av Jesus fötter och avtorkandet med 

kvinnornas egna hår. 1600-talets Maria Magdalena företräder en inre botgörelse genom 
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tankekraft vilket manifesteras genom berättelserna om Maria Magdalenas eremitliv i 

Frankrike efter korsfästelsen.  

Varför sker då denna förändring? Under 1500-talet förändras den katolska kyrkan i och med 

den protestantiska trons intåg. Det medför att den katolska kyrkan samlas i Trent mellan åren 

1545-1563 för att leda den katolska kyrkan i en mer positiv riktning (Craig 2008:508–509). 

Det för med sig att kyrkan önskar att människor skall välja den katolska tron genom en inre 

övertygelse och vilja (Holmquist 1921:7-9). Som Morgan tidigare påstår manifesteras makt 

genom bilder (Morgan 1999: XII-XIII). Den katolska kyrkans nya ställning manifesteras 

således genom religiösa bilder. Det medför att den nya bilden av Maria Magdalena under 

1600-talet visar en bild av inre övertygelse. Samma sak som kyrkan vill att människor ska 

känna inför valet av den katolska kyrkan framför den protestantiska. 
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12. BILAGA 1 

 

Bild 1 ”Saint Mary Magdalene reading” 1438. Rogier van der Weyden 

 

http://www.wikipaintings.org/en/rogier-van-der-weyden/the-magdalene-reading-1445 

 

 

 

  



 

Bild 2. “The Braque Triptych” Rogier van der Weyden 1452. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rogier_van_der_Weyden_006.jpg 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bild 3 ”Crucifixion triptych” Rogier van der Weyden 1445. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weyden_Crucifixion_Triptych.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bild 4 La Madeleine agenouille- Triptyque de l'Annonciation d'Aix” Barthelemy d’Eyck 1445 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:La_Madeleine_agenouill%C3%A9e_-_Triptyque_de_l%27Annonciation_d%27Aix_-

_Boijmans.jpg 

 

 

 

 

 

  



 

Bild 5 ”La Madeleine repentante” Charles Le Brun 1655. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Le_Brun_-_The_Repentant_Magdalen_-_WGA12540.jpg 

 

 

 

 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Le_Brun_-_The_Repentant_Magdalen_-_WGA12540.jpg


 

Bild 6 “St Marie Madeleine” Simon Vouet 1623-1627. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simon_Vouet_-_St_Mary_Magdalene_-_WGA25360.jpg 

 

 

 

 

 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simon_Vouet_-_St_Mary_Magdalene_-_WGA25360.jpg


 

Bild 7 La Madeleine à la flamme filante” Georges de La Tour 1640. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georges_de_La_Tour_-_The_Magdalen_with_the_Smoking_Flame_-

_Google_Art_Project.jpg 

 

 

  



 

Bild 8 ”La Madeleine pénitente” Philippe de Champaigne. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philippe_de_Champaigne_-_The_Penitent_Magdalen_-_WGA04714.jpg 
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