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Antal sidor: 37
Syftet med uppsatsen är att undersöka kommunikationen mellan skaparen av ett verk och
betraktaren vad avser kyrklig, monumental konst. Med andra ord vill jag beskriva
kyrkobesökarens tolkning av verket, ställt mot konstnärens avsikt. I detta syfte gör jag en
fallstudie, en analys av altarfresken Kristi återkomst, vilken finns i Kastlösa kyrka och är utförd
av Waldemar Lorentzon 1953-1954.
Min metod är att ställa en beskrivning av hur fresken tolkas av mig själv utan föregående
specialstudier (receptionen) mot en rekonstruktion av Lorentzons avsikter med verket
(intentionen). Den första delen görs som en semiotisk analys. Den andra delen innehåller bl a
studier av Lorentzons bibelstöd för fresken, en genomgång av texter av personer som talat med
Lorentzon, en jämförelse med Lorentzons målning i Ryssby kyrka samt vidare en analys av
skisser till fresken. Dessutom görs en särskild bildretorisk analys.
Undersökningen visar att freskens grundläggande mening uppfattas väl av en betraktare utan
särskilda förkunskaper. Men bilden har också ett mera svårtillgängligt innehåll. Det gäller i
första hand bibelstödet för den stora Kristusbilden, symboliken i ett storskaligt geometriskt
mönster i fresken samt en möjlig influens av Lorentzons egna andliga engagemang. Den
bildretoriska analysen visar att fresken innehåller ett stort antal retoriska element.
Sökord: Waldemar Lorentzon, Kristi återkomst, Kastlösa kyrka, bildretorik, visuell
kommunikation, kyrklig monumentalkonst, Halmstadgruppen.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
Besöket i kyrkan ger tid att i lugn och ro betrakta och fundera över den konst som finns i
kyrkorummet. Den kyrkliga konsten väcker känslor och engagemang även i vår tid, i ett
överflöd av bilder och i en långt gången sekularisering. Naturligtvis har kyrkobesökarna under
alla tider engagerats av bilderna i kyrkan, säkert i ännu högre grad än vad vi upplever. Den
kyrkliga konsten var ju länge den enda möjligheten till konstupplevelse. Eftersom man inte
kunde läsa var bilderna dessutom en viktig källa till bibelkunskap.
Naturligtvis finns det som regel ett bakomliggande syfte i den kyrkliga konsten. Bilderna har
sällan tillkommit av en slump eller som rena dekorationer av kyrkorummet. Kyrkokonstens
syften har varierat under olika tider. Med medeltidens livfulla skildringar av yttersta domen
och helvetet ville kyrkan varna för synden och mana till ett rättfärdigt leverne. Barockens
pompösa altarmålningar och altaruppsättningar hade som syfte att vittna om Guds storhet. I
1800-talets milda Kristusbilder kunde människorna finna styrka och tröst. Ämnet kyrklig
bildretorik är intressant och något som jag gärna vill undersöka.

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med uppsatsen är att undersöka kommunikationen mellan skaparen av ett verk och
betraktaren vad avser kyrklig, monumental konst. Med andra ord vill jag beskriva
kyrkobesökarens tolkning av verket, ställt mot konstnärens avsikt. I detta syfte gör jag en
fallstudie, en undersökning av en altarfresk, Kristi återkomst. Konstnären är Waldemar
Lorentzon (1899-1984), medlem i Halmstadgruppen. Fresken finns i Kastlösa kyrka på Öland
och den utfördes 1953-1954. Jag väljer ett relativt modernt verk, dels då ett sådant kan antas
tala till och beröra människorna på ett sätt som inte skiljer sig alltför mycket från vad som
gäller i vår egen tid, dels med hänsyn till tillgången till underlagsmaterial.
Uppsatsens syfte kan konkretiseras i följande frågor:
(i) Hur tolkas fresken av en betraktare (representerad av mig själv i min grundläggande
tolkning av verket)?
(ii) Vilka avsikter har Waldemar Lorentzon haft med fresken (som dessa avsikter
rekonstrueras av mig i min djupare undersökning av verket)?
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(iii) Hur fungerar mötet mellan betraktarens tolkning och Lorentzons avsikter?

1.3 TIDIGARE FORSKNING OCH ANDRA TEXTER
Det finns inte mycket skrivet om Waldemar Lorentzon och fresken i Kastlösa, det gäller både
vetenskapliga avhandlingar och uppsatser och andra texter. Litteraturen om Halmstadgruppen
är rikare och här finns naturligtvis uppgifter om Lorentzons liv och konst. Som underlag för
avsnittet om Lorentzons biografi har i första hand Viveca Bossons Halmstadgruppen – Ett
kraftfält i svensk 1900-talskonst från 2009 använts.1
Elisabeth Stengård har i sin avhandling Såsom en människa - Kristustolkningar i svensk 1900talskonst från 1986 beskrivit och tolkat ett antal Kristusbilder. Hon behandlar ett stort antal
verk med kristna motiv av Waldemar Lorentzon, bland dessa fresken i Kastlösa. Stengårds
text möjliggör för läsaren att skapa sig en bild av Lorentzon som konstnär. Hon anger en
grunduppfattning om Lorentzons kyrkokonst som både blir en utgångspunkt och en
kontrollmöjlighet för min uppsats.2
Ytterligare använt textmaterial och andra källor redovisas i källförteckningen.

1.4 TEORI
Tuija Tuhkanen redovisar i en artikel, Retorisk analys i bildtolkning, ett teoretisk underlag för
bildretorik. Hon utgår från Aristoteles Retorik och den klassiska retorikens kärna: Att
övertyga och att beröra. Redan under 1400-talet såg man paralleller mellan retoriken och
bildkonsten. Arkitekten och teoretikern Leon Batista Alberti menade att betraktarens själ
berörs, då de i bilden målade figurerna återger själsrörelser. Bland modernare författare
nämner Tuhkanen konstvetaren Michael Ann Holly, som menar att bildens retorik
frambringar retoriska strategier hos betraktaren, den lever kvar i bildtolkningarna.3 Tuhkanen
finner en dubbelriktning i bildretoriken. Man kan se retoriken som en del i konstnärens
skapande arbete men också som en analysmetod att användas vid tolkningen. Eftersom

1

Viveka Bosson, Halmstadgruppen - Ett kraftfält i svensk 1900-talskonst (Halmstad: Stiftelsen
Halmstadgruppen 2009).
2

Elisabeth Stengård, Såsom en människa – Kristustolkningar svensk 1900-talskonst (Stockholm:
Verbum 1986).
3

Michael Anne Holly, Past Looking - Historical Imagination and Rhetoric of the Image (New York:
Ithaka 1996), 24
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Thukanen kopplar de bildretoriska nyckelbegreppen till kyrklig muralmålning blir hennes text
ett komplement till det metodiska material som anges nedan.4
Den visuella retoriken syftar till att inge förtroende, förklara och övertyga. Bilretoriken är
utgångspunkten för kommunikationen mellan konstnären och betraktaren, bryggan mellan
intentionen och receptionen. Yvonne Eriksson och Anette Göthlund ger i Möten med bilder en
koncentrerad beskrivning av begreppet visuell kommunikation. I denna innefattas något mer
än estetiska och expressiva uttryck. Bilder är också bärare av sociala, politiska och kulturella
betydelser. Ordet kommunikation har innebörden göra gemensamt, dela med andra. En
förutsättning för all kommunikation är gemensamma koder.5
Ragnar Josephsson presenterar i Konstverkets födelse en teori om hur ett konstverk skapas.
Han menar att verket bär inom sig spåren av sin egen tillkomsthistoria (formen skapar
formen). Konstnärens avsikter kan t ex sökas i ett skissmaterial eller genom jämförelser med
tidigare verk. Framförallt är det skisserna, som jag använder i min undersökning av Waldemar
Lorentzons intentioner med Kastlösafresken. Josephssons arbete innehåller dessutom analyser
av ett antal Kristusbilder.6
Den s k Art Sacré-rörelsen uppstod i Frankrike på 1940- och 1950-talet. Art Sacré har
beskrivits i Helen Fuchs avhandling Glasmåleri, modernitet och modernism. Rörelsens
skapare, fader Couturier, utformade en teori om den kyrkliga konstens ställning i samhället.
Han ansåg att bristande kvaliteter i kyrkokonsten ofta kunde härledas till kyrkans isolering.
För att lyckas förmedla en levande tro var kyrkan tvungen att ta fasta på samtidens levande
konst. Art Sacré-rörelsen erbjöd konstnärerna en för kyrkan otraditionell frihet, samtidigt som
man visade en djup förståelse för de religiösa dimensionerna. De här teorierna berörs i min
uppsats dels vad gäller Lorentzons frihet att utforma fresken, dels de associationer som finns i
verket till världen och samhället.7

Tuija Tuhkanen, Tuija,”Retorisk analys i bildtolkning”, i Tegn, symbol och tolkning, red. Gunnar
Danbolt, Henning Laugerud och Lena Liepe (Köpenhamn: Museum Tusculanums Forlag 2003), 229241.
4

5

Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder (Lund: Studentlitteratur 2004), 20.

6

Ragnar Josephsson, Konstverkets födelse (Stockholm: Natur och Kultur 1984).

7

Helen Fuchs, Glasmåleri, modernitet och modernism (Lund: Lunds universitet 2005), 112 och 214.
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1.5 METODER
Min grundläggande tolkning utförs som en semiotisk analys enligt Bild och föreställning, om
visuell retorik av Yvonne Waern el al.8 De principer för semiotisk tolkning som dessa
författare använder, ansluter sig till de som Roland Barthes presenterade på 1960-talet i
essäerna Réthrique de l´image och Élements de sémiologie. Som stöd för analysen används
dessutom Methods & Theories of Art History av Anne D’Alleva.9 Strukturen för analysen är
dels en strikt granskning av bildens visuella innehåll (denotationen), dels en tolkning av detta
innehåll (konnotationen). I den semiotiska tolkningen fästes stor vikt vid betraktarens position
i ett kulturellt system, detta för att möjliggöra en konsekvent tolkning av bildens koder.
Semiotiken tillhandahåller ett ramverk och ett språk för förståelse av de mångfasetterade
förbindelserna mellan bild och betraktare och av hur konstnären och betraktaren i ett visst
kulturellt sammanhang ger verket en viss betydelse.10
För tolkningen av ett verk står ofta valet mellan ikonografisk metod och semiotisk metod.
Gränsen mellan metoderna är i viss mån flytande. Anne D’Alleva menar att semiotiken kan
ses som ett breddat specialfall av ikonografin.11
Roland Barthes behandlar i essän Bildens retorik värdet av text som lämnas i anslutning till ett
verk, t ex en titel. Han framhåller att varje bild är i grunden mångtydig, den kan oftast ges
flera olika tolkningar. Ett språkligt meddelande som tillhör bilden kan vara ett sätt att
identifiera dess innebörd, Barthes kallar detta förankring.12
Mitt material för förståelsen av Lorentzons egna avsikter med Kastlösafresken är naturligtvis
primärt själva målningen, tillgänglig att betraktas i Kastlösa kyrka. De skisser till fresken som
finns tillgängliga på Skissernas museum i Lund erbjuder en källa till information om freskens

8

Yvonne Waern, Rune Pettersson, Gary Svensson, Bild och föreställning, om visuell retorik (Lund:
Studentlitteratur 2004), 38-41.
Anne D’Alleva, Methods & Theories of Art History (London: Laurence King Publishing 2005), 1745.
9

10

Ibid., 29.

11,

Ibid., 29.

12

Roland Barthes, ” Bildens retorik”, i Tecken och tydning till konsternas semiotik, red. Kurt Aspelin
och Bengt A. Lundberg (Stockholm: PAN/Nordstedts 1976), 114-130.
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tillkomst. Härtill kommer uppgifter och bedömningar som gjorts av andra författare och
skribenter, särskilt då personer som hade träffat Lorentzon.
Vidare utförs en bildretorisk analys. Även här är Bild och föreställning, om visuell retorik
utgångspunkten.13 Författarna jämför bildens retorik med det talade ordets klassiska retorik
samt tar upp betydelsen av kompositionen och andra retoriska funktioner. Som metodiskt
underlag i den här delen kommer även en artikel av Anders Marner, Upplevelse, tolkning,
analys och samtal, att används.14 Marner menar att genom olika kombinationer av element i
en bild eller genom kombinationer av bilder kan retoriska effekter uppnås. Detaljerna i
analysmetoden redovisas i uppsatsens avsnitt Från betraktarens synpunkt.

1.6 DISPOSITION
Efter beskrivningar av syfte, teori och metoder (1) görs en kort redogörelse för vissa
utgångspunkter (2.1). Här finns en sammanfattning om samhället och det kyrkliga livet i
Sverige i början av 1950-talet samt något om ombyggnaden av Kastlösa kyrka och freskens
tillkomst 1953-1954. Vidare görs en kort genomgång av Lorentzons liv och konstnärskap, där
hans kristna tro och de kyrkliga motiven i hans konst ges särskilt utrymme.
I avsnittet Från betraktarens synpunkt (2.2) görs en semiotisk analys av fresken, vilken
beskriver receptionsdelen av kommunikationen mellan Lorentzon och betraktaren. Analysen
innehåller en utförlig beskrivning av fresken, vilken bör läsas tillsammans med de bilder i
stort format som återfinns i bilaga 3. Tolkning av fresken görs på en grundläggande nivå.
I nästa steg utförs en bildretorisk analys (2.3), där intention kombineras med reception.
Mot dessa analyser skisseras sedan Lorentzons avsikter med fresken (2.4), intentionsdelen av
kommunikationen. Här ingår referat av texter av personer som träffade Lorentzon, bl a
Elisabeth Stengård, en analys av skisser till fresken samt en beskrivning av möjliga
kopplingar mellan fresken och Oxfordgrupprörelsen respektive vissa texter i bibeln.
Som ett resultat av uppsatsens undersökningar görs en bedömning av hur kommunikationen
mellan betraktarens tolkning och Lorentzons syfte med verket fungerat. Vidare diskuteras de
använda metoderna (2.5). Avslutningsvis görs en sammanfattning av uppsatsens innehåll (3).
13

Waern et al, Bild och föreställning, om visuell retorik, 57-72.

Anders Marner, ”Upplevelse, tolkning, analys och samtal”, i Tilde 2009/12, red. Anders Marner och
Eva Skåreus (Umeå: Umeå universitet 2009).
14
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Det bör understrykas att uppsatsens huvudsyfte är ett undersöka kommunikationen, vilket
motiverar mitt upplägg och min disposition. En läsare som i första hand vill ta del av
tolkningen uppmärksammas på att denna görs i flera delar, i den grundläggande analysen, i
den bildretoriska analysen och slutligen i den mer djupgående undersökningen. Dessa ger
tillsammans bilden av den utförda tolkningen av fresken. Gränsdragningen mellan delarna blir
i vissa avseenden inte helt självklar.
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2 KOMMUNIKATIONEN I KRISTI ÅTERKOMST

2.1 UTGÅNGSPUNKTER
2.1.1 Sverige, det kyrkliga livet och Oxfordgrupprörelsen i början av 1950-talet
Kastlösafresken tillkom i början av 1950-talet, mindre än tio år efter det andra världskrigets
slut. Uppgörelserna efter krigsslutet hade lett till starka spänningar mellan stormakterna
Sovjetunionen och USA, det kalla kriget. Stora upprustningar skedde, inte minst vad gäller
massförstörelsevapen. I Asien pågick Koreakriget. Det fanns dock en tilltro till det 1945
bildade Förenta Nationerna som garant för ett framtida samförstånd mellan nationerna.
Sverige befann sig på gränsen mellan stormaktsblocken, landets försvar byggdes ut kraftigt.
I Sverige, som klarat sig från krigets förstörelse, rådde en stark utvecklingsoptimism. Stora
reformer planerades och genomfördes inom samhällssektorn.
I början av 1950-talet utspelades ett antal s k rättskandaler. I anslutning till Hajby- och
Kejneaffärerna berördes de allra översta skikten i samhället, rykten om förekomsten av
homosexuella ligor i Sverige förekom. Den nytillträdde biskopen Dick Helander avsattes
sedan han mot sitt nekande blivit dömd för förtal i samband med biskopsvalet.15
Den Svenska Kyrkans ställning var fortfarande mycket stark. De allra flesta var medlemmar i
Svenska Kyrkan eller något frikyrkosamfund. De sista resterna av ett administrativt samband
mellan kyrkan och sociala samhällsfunktioner som skola och äldreomsorg hade dock nu
försvunnit. Frågan om kvinnliga präster kom att diskuteras alltmer. De ekumeniska
strävandena inom kyrkan hade hög prioritet.16
Efter kriget fick den s k Oxfordgrupprörelsen ökad spridning i Sverige. Eftersom denna
rörelse hade stor betydelse för Waldemar Lorentzon och sannolikt även för hans konst finns
det anledning att ge en kort beskrivning av denna. Oxfordgrupprörelsen grundades på 1920talet i Oxford i England av Frank Buchman. Rörelsens grund var ”de fyra absoluten”: absolut
ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek. Dessa skulle prägla det personliga livet men också
sociala och politiska beslut. Rörelsen var interkonfessionell, de som anslöt sig förväntades stå
15

Ingemar Brohed, Sveriges kyrkohistoria, del 8 (Uppsala: Verbum 2005), 208.

16

Ibid., 160, 193, 208.
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kvar i sina samfund. Oxfordgrupprörelse hade en öppen kultursyn och var därför attraktiv för
många akademiker och intellektuella. Ledande personer inom samhället och kyrkorna inbjöds
till möten i små grupper, oftast i hemmen (s k House Parties). Mötena hade stark
väckelsekaraktär, den enskilde skulle överlåta sig till Gud och stärkas genom öppen
bekännelse och genom att visa vilja till botgöring. ”Ledarna” förväntades påverka
människorna ute i samhället inom det egna verksamhetsområdet. Strax före andra världskriget
ändrade rörelsen delvis inriktning. Buchman grundade Moral Re-Armament (MRA) som
bedrev en stark antikommunistisk propaganda. Vissa uppfattningar från MRA kom att
återfinnas även inom Oxfordgrupprörelsen. Oxfordgrupprörelsen och MRA har numera
uppgått i Initiatives of Change.17
2.1.2 Lorentzon, hans liv och konst
Waldemar Lorentzon föddes den 10 juni 1899 strax norr om Halmstad, dit familjen flyttade
när Waldemar var i tioårsåldern. I Halmstad bodde också Waldemar Lorentzons två kusiner,
bröderna Axel och Erik Olson. De tre hade något väsentligt gemensamt: ett brinnande intresse
för bildkonst, poesi och litteratur. Pojkarna cyklade till Göteborg och Malmö, där de såg
målningar av Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill. De läste Dostojevskijs romaner och Pär
Lagerkvists dikter. Dessutom målade de själva och som Viveca Bosson skriver: ”De
upptäckte att skuggorna var blå”.18
1919 deltog Waldemar Lorentzon och Axel och Erik Olson i en amatörutställning i Halmstad.
En utställningsbesökare, konstkännaren Egon Östlund, såg begåvningen i deras arbeten.
Östlund ordnade så att de unga männen fick träffa Gösta Adrian-Nilsson, GAN, som också
blev deras lärare. Han hade studerat de franska kubisterna och de italienska futuristerna. GAN
arbetade från början av 1920-talet i Paris, där han träffade Fernand Léger.
Utställningen 1919 hade inneburit att de tre unga männen blivit upptäckta. Waldemar
Lorentzon for till Stockholm, där han fick möjlighet att gå i skola hos bl a Carl Wilhelmsson.
1923 reste Waldemar Lorentzon tillsammans med Erik Olson till Paris. De sökte upp GAN,

17

Ingemar Brohed, Sveriges kyrkohistoria, del 8, 137-140.

18

Bosson, Halmstadgruppen - Ett kraftfält i svensk 1900-talskonst, 12.
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som sammanförde dem med Fernand Léger. Denne hade nyligen öppnat målarskolan
Academie Moderne i Montparnasse, där Lorentzon och Olson blev elever.19

Bild 1: Waldemar Lorentzon, Restauranginteriör, 1924, teckning. Privat ägo.

Waldemar Lorentzon och Erik Olsson tog till sig Légers postkubistiska måleri. Vid den här
tiden gjorde Lorentzon teckningen Restauranginteriör, där man ser en man och en kvinna
sittande vid ett bord. Människornas armar och ben har förenklats till rörformer och bordet
framför dem visas i ett omvänt perspektiv, så att glas och tallrikar framstår tydligt. Hösten
1924 ställde Léger ut i Maison Watteau i Paris tillsammans med sina nordiska elever, bl a
Waldemar Lorentzon.20
Lorentzon fick nu även kontakt med den franske konstnären Amedée Ozenfant, som var en av
skaparna av purismen.21 Här fragmenterades inte formerna på det sätt som var vanligt hos
vissa av kubisterna, t ex Picasso. Lorentzons målning Nature Morte är gjord 1925 och kan

19

Bosson, Halmstadgruppen Ett kraftfält i svensk 1900-talskonst, 16, 20.

20

Ibid., 25.

21

Puristerna utgick från kubismen men ville återupprätta konstens föreställande natur. Man menade
att de grundläggande, funktionella formerna också var de vackra. Ozenfant och hans vän skulptören
Brancusi såg äggformen som en ren och naturlig form och den användes i båda dessas konst. Purismen
kom att få stor betydelse inom arkitekturen.
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sägas ha puristiska drag. Lorentzon tog under denna tid även starka intryck av Marc Chagall
och Giorgio Chirico, som båda gjorde arbeten som pekade fram mot surrealismen.22

Bild 2: Waldemar Lorentzon, Natur Morte, 1925, oljemålning. Privat ägo.

Waldemar Lorentzon återvände till Halmstad sommaren 1926. Där fanns nu även Axel Olsson
som startat De unga, en kombination av målarskola och förening. Bland eleverna fanns Esaias
Thorén och Sven Jonsson. Dessa kände Stellan Mörner, som också hade beslutat att ägna sig
åt måleriet.23
Ett gemensamt uppdrag till Waldemar Lorentzon, bröderna Axel och Erik Olson, Esaias
Thorén, Sven Jonson och Stellan Mörner 1929 att dekorera Halmstads hantverks-, industrioch konstutställning blev incitamentet till bildandet av Halmstadgruppen. Som mentor och
talesman fanns Egon Östlund med i bakgrunden. Halmstadgruppen var en informell
sammanslutning utan stadgar eller krav på hur dess medlemmar skulle måla.
Den gemensamma plattformen var dock till en början postkubismen. Halmstadgruppen blev
ramen för starka vänskapsband och konstnärlig värdegemenskap mellan de sex unga
konstnärerna under flera decennier.24
Surrealismen uppstod i mitten av 1920-talet, först som en litterär rörelse. Upphovsmannen var
den franske poeten André Breton (1896-1966). Inspirerad av dadaismen och Freuds teorier
om drömmarna och det undermedvetna, experimenterade han med att skriva texter i
22

Bosson, Halmstadgruppen - Ett kraftfält i svensk 1900-talskonst, 27.

23

Ibid., 33.

24

Ibid., 40.
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osammanhängande ordflöden. Breton kallade sin metod att skriva poesi automatism. Snart
kom surrealismen även att tas upp av bildkonstnärer som Jean Arp, Max Ernst, Joan Miró m
fl.25
Målarna i Halmstadgruppen tilltalades av det irrationella och fantastiska i surrealismen. De
tog till sig Jungs tankar om arketyper, det universella i religioner, myter och bilder och det
kollektivt omedvetna. Viveka Bosson skriver att männen i Halmstadgruppen såg surrealismen
som en befrielse från ”kubismens tvångströja”. Halmstadkonstnärerna började använda det
surrealistiska uttryckssättet. I januari 1934 hade gruppen en stor utställning i Helsingfors där
surrealismen dominerade. 26

Bild 3: Waldemar Lorentzon, Kosmisk moder, 1935, oljemålning. Mjellby Konstmuseum.

Från 1934 hade Lorentzon helt anammat surrealismen, som han nu behärskade båda vad
gäller uttrycket och det måleritekniska. En av de mera kända målningarna från denna tid är
Kosmisk moder, 1935. Bilden gjordes i anslutning till svärfaderns död, något som verkar ha
berört Lorentzon djupt. Man kan utan svårighet tänka sig att bilden återger den arketypiska
urmodern som bär upp människan i sin famn. Bakom kvinnofiguren ses ett för surrealisterna
typiskt vidsträckt och ödsligt landskap.
25

Bosson, Halmstadgruppen - Ett kraftfält i svensk 1900-talskonst, 52.
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Ibid., 54 och 55.
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1938 inträffade en händelse av stor betydelse för Lorentzon på det rent privata planet, han
anslöt sig till Oxfordgrupprörelsen vid ett möte i Visby.27 Lorentzon kom från ett frikyrkligt
hem, men den här händelsen innebar att han blev djupt troende. Jan Torsten Ahlstrand skriver
i en minnesartikel över Lorentzon i Sydsvenska Dagbladet att denne ”förblev genom åren en
ivrig förkunnare av en glad kristendom varvid han blandade religion, politik och astrologi i en
sällsam och fascinerande brygd”.28
Efter andra världskriget öppnades Europa igen, även på det kulturella området. Den nya,
nonfigurativa konsten, konkretismen kom till Sverige.29 Erik Olson hade arbetat med
konkretisterna i Paris redan före kriget och han skickade bilder och utställningskataloger till
Halmstad. Halmstadsgruppens målare tog intryck av detta nya.
Målarna hade funnit en plats att samlas på i Söndrum vid Hallandskusten tillsammans med
besökande författare, skådespelare och andra konstnärer. Bland besökarna fanns målaren Sven
X:et Eriksson, den unge Carl Fredrik Reutersvärd och poeten Erik Lindegård. De sex
konstnärerna var nu alla väletablerade och tendenserna att välja nya, olika vägar blev efter
hand allt mer påtagliga.30
Waldemar Lorentzon blev mer och mer upptagen av sin religiositet. Under 1950-talet kom
hans intresse i hög grad att riktas mot kyrkomåleri. Den monumentala kyrkokonsten var inget
nytt för Lorentzon. Redan 1929 hade han tillsammans med Erik Olson gjort målningar i
Skavböke kapell utanför Oskarström. Erik Olsson hade fått kontakt med Art sacré-rörelsen i
Frankrike och det är väl mycket troligt att även Lorentzon fick del av tankarna i denna.31
1932 fick Lorentzon uppdraget att göra en takmålning i absiden i Reftele kyrka. I målningen
uppträder för första gången motivet med en centralt placerad Kristusgestalt. Lorentzon fick nu
en rad nya uppdrag i kyrkor. 1951 utförde han takmålningen Yttersta domen i absiden i
Jan Torsten Ahlstrand, ”Waldemar Lorentzon avliden”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 17 juni
1984.
27

28

Ibid., Sydsvenska Dagbladet, 17 juni 1984.

29

Konkretismen är i huvudsak synonymt med nonfigurativ konst. Man arbetade ofta med de
geometriska grundformerna, kvadraten och cirkeln. 1930 bildades med deltagande av svensken Otto
G. Carlsund gruppen Art Concret. Den nya stilen kom på allvar till Sverige först efter kriget.
30

Bosson, Halmstadgruppen - Ett kraftfält i svensk 1900-talskonst, 79.
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Ibid. 84.
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Ryssby kyrka (Kronobergs län). Tre år senare gjorde Lorentzon den stora fresken Kristi
återkomst i Kastlösa kyrka på Öland. Ytterligare stora kyrkmålningar utförde Lorentzon i
Månsarp 1958 (Jönköpings län), i Smålands Rydaholm 1960, i Hässelby kyrka 1961
(Jönköpings län), i Eftra 1962 (Hallands län), och i St Marcus Kapell 1968 ( Västra
begravningsplatsen i Göteborg).32
Under senare år gjorde Lorentzon tillsammans med sin hustru resor i södra Europa, till
Frankrike, Italien och Schweiz men framförallt till Spanien. Waldemar Lorentzon avled den
14 juli 1984.
2.1.3 Kastlösafreskens tillkomst
Kyrkan i Kastlösa uppfördes 1854.33 Den byggdes i nyklassicistisk stil, kyrkorummet gjordes
ljust och rymligt. I början av 1950-talet beslutades att kyrkan, som då hade tekniska brister,
skulle renoveras. Det gjordes ett förslag med två nya, längsgående rader av dubbelkolonner,
varigenom två sidoskepp tillskapades. Kyrkan skulle på detta sätt bli intimare och bättre svara
mot ett numera minskande invånarantal i församlingen. Byggnadsarbetena påbörjades
sommaren 1953. Kyrkorådet, församlingsbor och inte minst kyrkoherden själv tog aktiv del i
arbetena. Ombyggnaden invigdes i februari 1954.34
Kyrkan hade före ombyggnaden ett rakslutet kor med tre stora fönster mot öster (och med en
störande utsikt mot stora vägen). Bakom altaret fanns ett enkelt kors (korset utan corpus), ett
arrangemang som var vanligt i svenska kyrkor i mitten av 1800-talet.35 Man beslöt att sätta
igen fönstren och beställde en monumentalmålning, en fresk, till den nya altarväggen. Någon
uppgift om hur Waldemar Lorentzon valdes för uppdraget har inte påträffats. Det är troligt att
beställarna i Kastlösa fått vetskap om Lorentzons målningar i Ryssby, som utfördes endast tre
år tidigare.

32

Bosson, Halmstadgruppen - Ett kraftfält i svensk 1900-talskonst, 259.

33

Gunnar Wirsell, Kastlösa, en sockenhistorik (Umeå: Folkbladets civiltryckeri, 1952), 197.

34

Tage Roos, ”Tegnérkyrkan som blev basilika”, i Växjö stifts hembygdskalender 1955 (Växjö:
Smålandspostens AB, 1955), 70-81.
35

Hedvig Brander Jonsson, Bild och fromhetsliv i 1800-talets Sverige, Acta Universitatus Ars Suetica
15 (Stockholm: Almqvist & Wicksell, 1994), 64.
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Lorentzon utförde arbetet med fresken från juni 1953 till mars 1954.36 Till sin hjälp hade han
konstnären Hans Fagerström och stuckatören Stig Kling. Tekniken är al fresco, d v s färgen
har lagts på färsk puts.
2.2 FRÅN BETRAKTARENS SYNPUNKT

Bild 4: Waldemar Lorentzon, Kristi återkomst, 1954, al frescomålning, Kastlösa kyrka.

2.2.1 Inledning
Som tidigare nämnts är utfallet av den semiotiska tolkningen beroende av betraktarens
bakgrund och kunskaper. Som redan nämnts görs tolkningen här från min egen position. Det
kan noteras att jag är man, 68 år, lever i ett västerländskt kultursammanhang samt har
tämligen goda kunskaper om konst och bilder men ordinära insikter i bibelns begreppsvärld.
Strukturen för analysen är dels en granskning av det primärt visuella i bilden (denotationen),
dels en tolkning av det som visas (konnotationen). I min text markeras inte särskilt var
denotationsdelen övergår i konnotationsdelen, detta torde framgå av sammanhanget.

36

Uppgift från Göran Lundquist, Kastlösa
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Fresken har fått titeln Kristi återkomst.37 Som tidigare nämnts är en text som finns i eller är
kopplad till ett verk, t ex en titel, av stort värde vid tolkning av verket . Titeln Kristi återkomst
ger således en ledning om freskens huvudmotiv.
I målningen finns naturligtvis i första hand kristna symboler, Waldemar Lorentzon var
troende och väl förtrogen med dessa. Tolkningar som kräver ett djupare teologiskt kunnande
redovisas i en fotnot eller separat i avsnittet Lorentzons avsikter. Lorentzon hade ett starkt
engagemang i det surrealistiska måleriet. Även detta innehåller ofta delar som är öppna för
tolkningar. Kommentarer till surrealistiska detaljer i fresken placeras likaså i fotnoter.
Bildens centrum är den stora Kristusfiguren, under och vid sidan av denna finns bilder av

människor (ensamma eller i grupper), naturfenomen, väsen och symboler enligt kristen
tradition, delar av landskap, träd och andra växter, byggnadskonstruktioner och
strukturbildande linjer och markeringar. Freskens höjd är ca 9 m, dess bredd är ca 6,5 m.
Den brinnande staden

Kristusbilden

Golgata
4

6

1

Betlehem
Människorna

3

2

5
Sockeln

7
Eden

Bild 5: Kastlösafreskens delar.

För analysen delas målningen upp i sju delar, vilka för övrigt ungefär motsvarar den indelning
i kartonger som gjordes av Lorentzon för fresken: 1 Kristusbilden, 2 Människorna, 3 Eden, 4
Den brinnande staden, 5 Betlehem, 6 Golgata och 7 Sockeln.38 Avslutningsvis görs en
37

Titeln Kristi återkomst förekommer redan i anslutning till invigningen och är säkert given av
Lorentzonson själv. Kyrkoherden Tage Roos använder namnet Den återvändande Kristus. Roos,
”Tegnérkyrkan som blev basilika”, i Växjö stifts hembygdskalender 1955, 70-81.
38

Indelningen i kartonger framgår av material från Skissernas museum (ADK 20980:1-6).
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sammanfattande analys för hela fresken. Bilder på hela fresken och de sju delarna finns i
bildbilagan.
2.2.2 Delarna
Del 1 (Kristusbilden)
Freskens centrala del domineras av en mansfigur (Kristus). Han bär en ljus klädnad och en
röd mantel. Armarna är något utsträckta, händerna öppna och framåtvända, han har inget på
fötterna. Hans ansikte och de stora ögonen är riktade rakt framåt. Mannen har långt hår och ett
kort skägg. På hans huvud finns en krona och utanför den en gloria.
Bakom Kristusfiguren finns en yta som bildas av två cirkelbågar och utanför den ett
rombliknande område. Ytan innanför cirkelbågarna är varmt gul, ytan innanför romben är
ljust blå. I botten av den här bilddelen finns en struktur av rektangulära, genomskinliga skivor
(liknar glasskivor), vilka har sin längdriktning orienterad mot en punkt i freskens centrum.
Kristusfiguren står på en regnbåge som spänner mellan två murar.
Till vänster om Kristi huvud visas något som liknar änglavingar och under dessa en stav. Till
höger finns samma typ av vingar och under dessa ett klot, på vilket är målat ett kors. Till
vänster om Kristusfigurens nedre del finns en månskära, en komet, en stor sfär och mindre
sfärer, alla omslutna av eldslågor. Bakgrunden är mörkt röd. Till höger ser man också sfärer
samt stjärnor med strålar och haloer. En hand med ett klot sträcks ut från vänster, det mottas
av hand från höger. En mer markerad stjärna sänder ut en ljusstråle, snett nedåt höger.
Bakgrunden är här ljust blå.
Den Kristus vi ser är en konungslig Kristus, han bär en krona och en purpurfärgad mantel.39
Här finns också äpplet och spiran, välkända symboler för kungamakt. Kristi ansikte utstrålar
kraft och värdighet men också godhet och mildhet. Den varma, gula färgen omkring hans
kropp understryker också godhet. Hans gudomlighet tydliggörs av glorian och mandorlan.40

39

Purpurfärgen är en symbol för konungslighet. Jan-Öjvind Swahn, Klassiska symboler (Bromma:
Ordalaget Bokförlag 2006), 90.
40

Mandorlan är en gammal symbol inom kristenheten och andra religioner. Den symboliserar helighet
och andlighet. Tecken & Symboler (Göteborg: Tukan förlag 2010), 289 och 340.
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Positionen på regnbågen visar på upphöjdhet.41 Äpplet och spiran bärs av änglavingar, de är
undanlagda, han är här inte en dömande eller straffande Kristus.42 De rektangulära,
genomskinliga skivorna som tycks stråla ut från ett centrum bakom Kristusfiguren kan vara
ett sätt att markera Kristus centrala position i bilden. Bilden till vänster av de brinnande
himlakropparna kan antas symbolisera världens undergång. Kometen är ett tecken för
annalkande, stora olyckor.43 Motsvarande bild till höger bör föreställa skapandet av en ny
värld.
Del 2 (Människorna)
Vi ser två grupper av människor, som möts i ett handslag i bildens mitt. Båda grupperna
innehåller människor av olika folkslag. I grupperna finns prästklädda män, prästen till vänster
bär en röd mässkrud dekorerad med ett kors, den till höger bär en blåviolett mässkrud och
dessutom en mitra.
Marken är uppdelad i ett mönster av räta linjer, ytorna är fyllda med prickar i olika färger.
Längre fram och åt sidorna finns blommor. I bakgrunden syns en stenmur och bakom den en
stenformation och en öppen horisont.
Till vänster ser vi en man med ett knyte i handen, mest anad som en mörk skugga. Till vänster
finns även en förfallen mur och förfallna byggnader (möjligen väderkvarnar), till höger ses en
intakt mur och husbyggen (tak, husgavlar och stegar).
Människogruppen kan ses som en bild för strävandena efter fred och samförstånd. Fresken
tillkom ju mindre än tio år efter andra världskriget.44 Den röda mässhaken för tankarna till en

41

Enligt Elisabeth Stengård är regnbågen ett löftestecken. Stengård, Såsom en människa, 117. I
surrealisternas målningar kan inte sällan se olika himmelsfenomen, solen, månen, stjärnor, lysande
moln och framför allt solnedgångar. Regnbågsmotivet passar väl in i detta mönster.
42

Äpplet och spiran är naturligtvis symboler för konungslighet. Vingarna skulle kunna beteckna
serafer, vilka hade sex vingar, varav två hölls för ansiktet som skydd för det starka ljuset från Gud.
Det finns dock annan förklaring, se avsnittet Lorentzons avsikter. Figurerna med vingarna har
surrealistiska drag.
43

44

Tecken & Symboler, 40.

Gruppen av människor kan ha en vidare betydelse. Det är troligt att Waldemar Lorentzons
engagemang i Oxfordsgrupprörelsen finns som ytterligare ett motiv här. Se vidare avsnittet Lorentzons
avsikter.
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sköld, kanske till skydd mot världens ondska. Enligt uppgift finns några i Kastlösa vid den här
tiden kända personer avbildade i den vänstra gruppen.45
Detaljerna till vänster torde beteckna nedgång och förfall, de till höger uppbyggandet av något
nytt.46 Den mörka figuren med knytet vid muren leder tankarna till Judas. Figuren kan dock
vara en allmän symbol för själviskhet och begär efter pengar.47 Linjemönstret med prickarna
och blommorna i freskens nederkant refererar säkert till det uppspruckna Ölandsalvaret med
dess vårliga blomprakt. Människorna är således placerade på den öländska berggrunden.
Muren passar in i detta Ölandstema, liksom de resta stenarna. De senare anses vara
fornlämningen Tingstad flisor.48
Del 3 (Eden)
Den här bilden domineras av en till synes vredgad man, glorian och vingarna säger oss att det
är en ängel. Han är klädd i en tunika med kraftigt markerad blå bård, på fötterna har han grova
sandaler. Han har ett svärd med vågformad egg (möjligen glödande) i sin vänstra hand, med
den högra pekar han bortvisande mot de båda människorna. I bakgrunden finns fruktträd av
två olika slag och ytterligare bakom dessa en grå mur.
Vi ser här Edens lustgård med kunskapens träd och livets träd.49 Människorna (Adam och
Eva) drivs ut ur paradiset efter syndafallet av ängeln med svärdet.50 Adam och Eva skyler sin

45

Här finns kyrkoherden i den röda mässkruden, en av kyrkvärdarna i jackett och mellan dessa
Lorentzon själv. Till höger i blåställ syns byggmästaren. Uppgifter från Peter Bexell, Ethel
Gardmar och Göran Lundquist.
46

Stegen är också ett motiv som finns hos Lorentzon, jfr t ex Vårpreludium 1944. Boson,
Halmstadgruppen - Ett kraftfältfält i svensk 1900-talskonst, 211).
47

Murdelar är ett vanligt motiv hos surrealisterna, jfr t ex Nattlig scen 1938. Boson, Halmstadgruppen
– Ett kraftfält i svensk 1800-talskonst, 73.
48

Tingstad flisor ligger mitt ute på Stora alvaret, enligt traditionen en gammal tingsplats eller en
avrättningsplats. Tolkningen återgiven av Göran Lundquist.
49

I Första Mosebok 2:9 läses: ”Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott
och ont”.
50

I Första Mosebok 3:24 läses: […] ”han drev ut människan, och öster om Edens trädgård satte han
keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd.”
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nakenhet, inte med fikonlöv utan med byxor med fikonlövsmönster, kanske menat som en
lustighet av Lorentzon.51 Bilden handlar om brott mot Guds påbud och det straff han utmäter.
Del 4 (Den brinnande staden)
Över träden i Edens lustgård ser man klippor och en raserad stad som brinner. Eldslågorna är
samlade i fyra tungor som längre upp omvandlas till flodarmar. Dessa förenas sedan till en
flod som i vindlingar försvinner bort över ett slättlandskap. Vid den brinnande staden står en
mörk människofigur, det verkar vara en kvinna.
Bilden föreställer det brinnande Sodom, som Gud förstör som straff för folkets olydnad.52
Kvinnan är Lots hustru, som förvandlats till en saltstod. Eldslågorna som blir floder är ett
gåtfullt inslag. Man uppfattar den här bilden som en symbol för den straffande Guden.
Del 5 (Betlehem)
Scenen är välbekant. Vi ser en grupp av sju vuxna människor och Jesusbarnet. Barnet
markeras av en ljusstråle från en stjärna på himmelen. Bakgrunden är en murdel med en
dörröppning genom vilken skymtar ett blommande träd.53
Maria, Jesu moder är lätt igenkänd, hon bär ett vitt dok. Människorna i blått, rött och gult ser
förnäma ut, de två förstnämnda har föremål i händerna (en krona och en kedja av guld och ett
kärl med något som ryker), alla ser glada ut. De tre männen till vänster har enklare kläder och
bara fötter. Endast den bakre av männen visar sitt ansikte.
Marias vita dok ger associationer till nunna och jungfrulighet. Detta förstärks av hennes milda
blick. De tre gestalterna i finare kläder måste vara de tre vise männen, det förtydligas av att de
bär gåvor i sina händer (guld och rökelse). Den bakre mannen i rött intar en egendomlig
position. Hans skugga tecknar ett kors på muren. Jesu död för människorna förebådas således
redan vid hans födelse.

I Första Mosebok 3:7 läses: ”Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop
fikonlöv och band dem kring höfterna”.
51

52

Berättelsen om Lot finns i Första Mosebok 19:1-29. Det är en underlig och våldsam berättelse med
inslag av homosexuella handlingar och våldtäkt. Gud förstör staden med ”ett regn av svavel och eld”.
Eld är en symbol för Guds kraft (Jan- Öjvind Swahn, Klassiska symboler, 64)
53

Murdelen med dörröppningen är åter ett surrealistiskt tema, som skapar spänning i bilden. Muren
stöder också kompositionen.
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En av männen i bruna kläder ler nöjt och ser nyfiket ner på barnet. Tanken slår en att detta är
Josef, som fått uppgiften att ta hand om ett litet barn. Möjligen finns även här en liten
lustighet från konstnären. De andra brunklädda männen är säkert herdar.
Del 6 (Golgata)
Vi ser Jesus på korset med inskriptionen INRI samt ytterligare två kors. I förgrunden syns
klippor. Färgerna är grå och kalla. I högra bildkanten finns en zick-zack-mönstrad
molnformation.
Här råder inget tvivel om situationen, vi ser Jesu död på Golgata. Texten INRI betyder Jesus
från Nasaret, judarnas konung. Molnen är möjligen en pendang till floden i freskens övre,
vänstra del, de har ett likartat mönster. Stämningen står i fullständig kontrast mot den
jublande Kristusbilden i freskens mitt.
Del 7 (Sockeln)
På den allra nedersta delen av fresken ser man en öländsk stenmur som upptar nästan hela
målningens bredd. Bakom (över) muren finns det mönster av linjer och färgprickar som
tidigare berörts. Till vänster ser man kala, spretiga buskar samt blommande vallmo och
möjligen våradonis. Till höger återigen buskar, här grönskande och blommande (bl a rosor).
Man ser blommande blåklint och cikoria. I mitten finns en text: ”MED GUDS NÅD,
WALDEMAR LORENTZON”.
Buskarna på vänstra sidan är kala, de på den högra grönskande och blommande. Möjligen kan
detta symbolisera den mörka gammaltestamentliga tiden respektive det ljusa evangeliets tid.
Den här delen av fresken är uppenbart Ölandsinspirerad.
Texten, signeringen av målningen, antyder att Lorentzon kände sig som en förmedlare av det
kristna budskapet till kyrkobesökarna. Fresken är hans predikan till kyrkfolket.
2.2.3 Helheten
I freskens mittparti finns den stora, viktiga Kristusbilden. Kristusbilden får genom sin storlek
en särskild betoning, här finns ett s k värdeperspektiv. Freskens vänstra respektive högra delar
är något smalare än mittpartiet. Dessa sidopartier upptas av en större komposition nedtill och
en betydligt mindre upptill. Det här har två effekter. Storleken av den centrala Kristusbilden
förstärks, dess mäktighet ökar ännu mer. Vidare skapas en form av perspektiviskt djup inom
den vänstra respektive den högra kantdelen.
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Hela målningen överlagras av två stora trianglar, den ena med basen nedåt, den andra med
basen uppåt. Trianglarna har åstadkommits genom att färgstyrkan inom ytorna minskats. Där
trianglarna överlappar varandra finns den stora Kristusbilden. Trianglarna kan även ses som
två diagonalställda band. Mönstret liksom strukturen med de från mittpartiet utgående,
genomskinliga skivorna bidrar till att hålla samman kompositionen.54
Jag övergår till att göra ett försök till tolkning av det centrala budskapet i hela fresken. I dess
övre mittdel ser vi framför allt Kristus, mild och välkomnande. Freskens huvudbudskap är
tveklöst att framhålla Kristi storhet och som den som ger glädje och tröst. Motiven i freskens
vänstra del är alla hämtade från det gamla testamentet, motivet är här människans synd och
Guds straff. Till höger finns bilder från det nya testamentet med berättelserna om Jesu födelse
och död. Jesus sändes till världen av Gud för att ge människorna Evangeliet och ett nytt liv.
Temat död och nytt liv återkommer i de mindre figurerna på sidorna om den nedre delen av
Kristusbilden, en värld går under och en annan värld skapas. I fresken finns dessutom ett
sidotema: människorna i den undre delen. Man associerar till gemenskap och samförstånd
mellan jordens folk.
2.3 BILDRETORISK ANALYS
Yvonne Waern et al jämför i Bild och föreställning, om visuell retorik bildens retorik med det
talade ordets retorik. De utgår från Aristoteles, vars grunder för det retoriska tilltalet var
logos, etos och patos. Logos är kopplat till förnuftet, etos till hur talaren/konstnären övertygar
om sin kompetens att behandla sitt ämne och patos hör samman med det känslomässiga
tilltalet.55
I Kastlösafresken visar Waldemar Lorentzon upp sina bibelkunskaper. Presentationen av Jesu
födelse i Betlehem innehåller alla de detaljer som man förväntar sig. På liknande sätt
innehåller utdrivande ur Edens lustgård alla de komponenter som behövs för att klargöra
situationen. Lorentzon ansluter sig således till de etablerade, ikonografiska kristna
bildprogrammen. Betraktaren får förtroende för Lorentzons kunskaper om bibeltexterna och
det kristna budskapet. Man läser vidare i bilden med full tillit, man engagerar sig och försöker
54

Det kan inte uteslutas att Lorentzon ville ha ett stort kors i bilden. Stora, genomskinliga kors finns i
andra av hans målningar. Möjligen kan trianglarna ses som symboler för Treenigheten.
Triangelmotivet behandlas vidare i avsnittet Lorentzons avsikter.
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förstå. Lorentzons sätt att ta upp förhållanden i Kastlösa och på Öland skapar också
förtroende.
Lorentzon vet dessutom att skapa ett känslomässigt tilltal. Scenen Edens lustgård är fylld av
dramatik, betraktaren förstår att här sker något förskräckligt. På liknande sätt väcker
Betlehemsscenen starka känslor, här av lycka och frid, godhet och hopp. Känslorna skapar
engagemang och intresse.
I den klassiska retoriken finns ett schema för att förbereda och genomföra ett tal. Ett ämne ska
väljas och formuleras, materialet ska ordnas på ett övertygande sätt, den språkliga
utformningen ska formas efter de fyra retoriska dygderna: ändamålsenlighet, korrekthet,
klarhet och estetisk form. Parallellen i bildkonsten är verkets komposition. Det finns således
anledning att se närmare på Kastlösafreskens komposition.56
Den dominerande Kristusfiguren fungerar som en löpsedel eller en rubrik. Att målningen
handlar om Kristus är uppenbart. Han har inga sår, han har en krona på huvudet, han har en
purpurröd mantel, han ser ut som en kung. Tankarna leds till den yttersta domen. Att bibelns
texter om hur Jesus ska komma tillbaka till jorden är dunkla och mindre väl kända skapar här
svårigheter.
I övrigt finns bilderna från gamla testamentet i freskens vänstra del, de från nya testamentet i
dess högra. I nedre delen av målningen ses människor i moderna kläder, folk från hela
världen. Kristus och bibelns berättelser kopplas därmed till människan på jorden. Det finns en
tydlig organisation i fresken. Någon given läsordning finns däremot inte.
Yvonne Waern och hennes medförfattare tar i sin text upp begreppet metafor.57 I
Kastlösafresken finns bilder, metaforer, som är mer eller mindre kända i den kristna
symboliken. De bilder som Lorentzon visar är dock huvudsakligen ikoniska tecken. Scenen
Betlehem avbildar ikoniskt hur de tre vise männen hyllar det nyfödda barnet med alla detaljer
vi är vana att förknippa med händelsen. Men den ikoniska bilden är i sig en symbol, en
metafor, för något annat. Man kan tänka sig att bilden står för hur Gud sände godhet och hopp
till människorna i en värld av ondska. Den retorik som ligger på den senare nivån är
naturligtvis viktig, det är bibelns eget bildspråk och dess budskap. Man kan utgå från att
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Lorentzon varit medveten om scenens bildliga mening och därför betonat de drag som avser
det som nämndes ovan, godhet och hopp. Den här tolkningsnivån är komplicerad och ryms
inte inom ramen för min uppsats och tas därför endast upp i begränsad omfattning.58
Anders Marner har i sin artikel i Upplevelse, tolkning, analys och samtal visat hur man genom
att kombinera olika bilder eller element i en bild kan uppnå retoriska effekter och styra
betraktarens uppmärksamhet. Han presenterar en retorikmodell, utvecklad av semiotikern
Göran Sonesson, som innefattar de fyra dimensionerna integration, likhet/opposition,
fiktionsgrader och kategoriretorik. Marners exempel är till största delen kopplade till
reklambilder och i övrigt nutida förhållanden. Jag vill dock undersöka Kastlösafresken även
från denna utgångspunkt.59
Den första av de fyra dimensionerna avser integration. Kortfattat: saknas bildelement som
borde funnits med, eller tvärtom, finns bildelement som inte borde funnits med? I båda fallen
handlar det om effekter som normalt skapar en retorisk spänning. Här kan möjligen de två
grupperna av människor ses som en avvikelse i den för övrigt helt bibliska motivkretsen. Den
gåtfulla detaljen uppe till vänster (eldslågorna som blir flodarmar på en surrealistisk slätt)
skulle också kunna hänföras till den här kategorin.
Retorikdimensionen nummer två avser likhet/opposition: finns likheter/olikheter som är större
än vad som kan ses som resultatet av ren slump. Även här finns intressanta detaljer i
Kastlösafresken. Scenerna Edens lustgård respektive Betlehem är startpunkter. Den första är
utgångspunkter för den långa berättelsen om Gud och människorna i det gamla testamentet,
den senare visar början av berättelsen om Jesu liv och gärning i det nya testamentet. På
samma sätt är bilderna upptill och åt sidorna en sorts slutpunkter, till vänster Sodoms
förstörelse och Jesu död på korset till höger. Här finns också en formlikhet mellan den
pelarliknande Lots hustru till vänster och korsen till höger.
Nästa punkt, den tredje, handlar om fiktionsgrader, kontraster som skapas av bilder eller
bilddelar med olika grad av verklighet. Kastlösafresken är rik på bilder, ibland
verklighetsnära, ibland overkliga. Den mest verkliga delen är naturligtvis nutidsmänniskorna i
den nedre delen, där till och med personer från orten kan identifieras.
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Den fjärde och sista punkten i Sonessons/Marners modell handlar om tecken och medier och
den torde ha liten relevans i vårt fall. Dock talar Marner avslutningsvis om
bekantgöring/främmandegöring. Freskens nedre del med dess välkända motiv, Ölandsnaturen,
de bekanta ansiktena, står i kontrast mot de övre delarna som är mystiska och delvis
skrämmande.
Det finns ytterligare några detaljer, vilka har retorisk funktion och därmed förtjänar att
kommenteras. Det är detaljer som kan uppfattas som små lustigheter från Lorentzon, de
Bermudashortsliknande byxorna på Adam och Eva och Josefs glada och nyfikna blick på det
lilla barnet har tidigare berörts (jfr den semiotiska granskningen). Vidare kan de surrealistiskt
utförda detaljerna ses som ett sätt att skapa spänningar i kompositionen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att fresken innehåller tydliga retoriska grepp och att den
väl uppfyller Marners/Sonessons kriterier för att vara en retorisk framställning.

2.4 LORENTZONS AVSIKTER
2.4.1 Lorentzons bibelstöd
Det finns skäl att se närmare på några bibeltexter som kan ha funnits i Waldemar Lorentzons
tankar när han gjorde fresken i Kastlösa. Lorentzon var som tidigare nämnts mycket
bibelkunnig.
Enligt bibeln lovade Jesus lärjungarna att återvända. Enligt vissa uppfattningar skulle han då
upprätta ett tusenårigt rike, varefter yttersta domen skulle följa. Det finns en profetisk
beskrivning av Kristi återkomst i Uppenbarelseboken:
Och strax kom jag i hänryckning, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen, och han
som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som
smaragd. Och runt om tronen såg jag tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste, klädda i
vita kläder och med kransar av guld på huvudet. […] och framför tronen låg liksom ett hav av glas,
som av kristall.
Mitt för tronen och runt tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon, både framtill och baktill.
[…] De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. Utan att
vila säger de dag och natt:
Helig, helig, helig
är Herren Gud allhärskaren,
han som var och han som är och som kommer. 60
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Det finns mycket som stämmer överens mellan bibeltexten och freskens Kristusbild. Texten
talar om Allhärskaren och det är just som Pantokratorn (Allhärskaren) Lorentzon återgivit
Kristus. Regnbågen finns i såväl bibeltexten som i bilden. De genomskinliga skivorna i bilden
kan mycket väl vara det hav av glas som texten talar om. Textens varelser med vingar har sin
motsvarighet i fresken, man kan till och med se markeringar på vingarna som skulle kunna
vara ögon. I uppenbarelsen beskrivs ett ljus som av ädla stenar, det svarar också bra mot
färgerna och ljuset i bilden. Möjligen kan dessutom finnas ett samband mellan människorna
under Kristusbilden och ”de tjugofyra äldste” som nämns i bibeltexten.
Även bilderna av den gamla världen som går under och den nya världen som skapas har stöd i
bibeln. I Andra Petrusbrevet kan man läsa under rubriken ”Herrens dag kommer”: […]
”dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter
hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor”.61
Återkomsten och Yttersta domen berörs på flera andra ställen i bibeln, men oftast på ett
dunkelt sätt. Begreppet Det tusenåriga riket saknar egentligt stöd i bibeln.62
2.4.2 Samtida tolkningar
Någon text med uttalande rörande Kastlösafresken direkt av Waldemar Lorentzon har inte
påträffats. Dock finns några redogörelser som uppenbarligen har gjorts efter kontakter med
Lorentzon personligen.
Den 8 januari 1954, ungefär en månad före kyrkans återinvigning, besöktes kyrkan av
signaturen A. T. från Kalmartidningen Barometern. I artikeln ges en mycket god bild av de då
ännu inte helt avslutade arbetena. Reportern skriver:
Slutligen må nämnas den restaureringsdetalj, som kanske väckt det största intresset, nämligen
konstnärens Waldemar Lorentzons monumentala fresk […] på vilken konstnären f. n. är i fullt
arbete. […] de lyckliga förutsättningarna bakom verket: Konstnärens frimodiga, glada och fasta tro
på den livsbärande kraften i Evangeliet, hans förtrogenhet med Bibeln och hans djupt genomtänkta
syn på hur skriftens värld återspeglas i och har bud till nuet.
[…] Fresken bygger på grundtanken om Eros och Agape, människans och Guds kärlek, båda
symboliserade som trianglar, den ena med spetsen uppåt och den andra nedåt. I det fält i freskens
61
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Återkomsten berörs utöver i vad som nämnts ovan i Uppenbarelseboken 20:1-3, i Markusevangeliet
13:24-27, i Lukasevangeliet 21:25-36 och i Andra Petrusbrevet 3:8-10. Värdefull hjälp i
bibelsökningen har lämnats av Peter Bexell.
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mitt, vilket uppkommer genom att de båda trianglarna gå över varandra, stiger den återvändande
Kristus fram […] 63

Uppgiften i artikeln att Eros och Agape skulle vara ett grundläggande motiv i fresken är av
stort intresse. Det är något som uppenbarligen måste ha sagts av Waldemar Lorentzon direkt
till reportern. De två stora trianglarna är utan tvekan viktiga element i fresken. Begreppen
Eros och Agape är komplicerade och tycks ha förändrats över tiden. Enligt
Nationalencyklopedin är Eros den begärande kärleken, Agape den självutgivande kärleken .64
Teologen Anders Nygren skriver att Eros är en frälsningslära med rötter i antiken och i sina
väsentliga drag formad av Platon. Agape är kärleken till Gud och Guds kärlek till
människorna, en grundläggande del i den kristna tron.65
Reportern beskriver fortsättningsvis freskens vänstra och högra del, den sistnämnda kallar han
”frälsningens väg”. Om freskens nedre del skriver reportern: ”Under Jesu fötter möts två
grupper av människor, symboliserande olika folkraser, livsuppgifter och levnadsvillkor. De
främsta i vardera gruppen räcker varandra handen till ett tecken på broderskap och försoning.”
Reportern skriver vidare, med betoning att han nu gör en personlig tolkning, att koret i
Kastlösa kyrka har fått ”en politisk kyrkvägg”.66 Här finner man för övrigt hur Lorentzon
vänder sig mot världen och samhället i enlighet med vad som förespråkas av Art Sacrérörelsen.67
Dagen före invigningen, den 6 februari, återfinns vad som man uppfattar som en recension av
fresken i Barometern. De tolkningar som görs i detta fall är av allt att döma skribentens egna.
Signaturen, F b g, är översvallande i sin beskrivning av Lorentzons verk:
Konstnären har velat ge en syntes av vad han ser som det väsentligaste i det budskap som
kristendomen bär fram till människan. […] Inom treenighetens heliga symboler sammanfattar han
människans bundenhet till jorden och synden men också hoppet om människoandens frälsning och
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frigörelse. Hans skildring fogar sig till en predikan i form och färg, där han med dürersk klarhet
och knapphet åskådliggör vägen från syndafall till botgörelse, […].68

Kyrkoherden i Kastlösa, Tage Roos, var som tidigare nämnts starkt drivande för hela
ombyggnadsarbetet 1953/1954. Han måste ha träffat Lorentzon under arbetet åtskilliga gånger
och i egenskap av präst också diskuterat freskens innehåll med honom. Roos beskriver
fresken ganska noga i artikeln Tegnérkyrkan som blev en basilika. Han skriver:
Den norra sidan, lagens sida, talar om dem, som gå bort ur gemenskapen. Man ser en mur med en
mörk skuggestalt, som håller hårt om penningpungen. Han är snål på pengar, kärlek, gemenskap.
Alltså är han en ruin. Adam och Eva bryter gemenskapen med Gud och bli utdrivna ur paradiset.
Över kunskapens träd brinner Sodom. Så går det med en stad, som överger gemenskapen med Gud.
Där står Lots hustru och ser sig tillbaka. Vid hennes sida brinna himmel och jord. Mitt emot ser
man jordens skapelse. Det är evangeliets sida. Det är Betlehem med Maria och barnet. Markens
enkla och fattiga herdar knäfaller i gemenskap med österns rike och vise män. […] Vid sidan av
Kristi huvud bär änglavingar hans insignier, spiran och kronan.69

Beskrivningen av Roos är givetvis färgad av hans prästroll, han har säker inte kunnat avhålla
sig ifrån att göra egna tolkningar. Men faktum kvarstår att han måste ha lärt känna Waldemar
Lorentzon rätt väl och hört honom tala om freskens innehåll.
2.4.3 Takmålningen i Ryssby
Beskrivningarna av takmålningen i Ryssby kyrka kan till viss del användas även vad gäller
Kastlösa, eftersom det finns partier i de båda verken som har stora likheter. Målningen i det
halvsfäriska absidtaket i Ryssby kyrka, utfördes 1951. Lorentzon visar här en bildsvit med
motiv från utdrivandet ur Eden till Den yttersta domen.
Målningen beskrivs utförligt av Bertil Bexell, präst i Ryssby på 1950-talet. Bexell uppger att
det hos beställaren fanns en tveksamhet till att anlita en modernistisk konstnär och han för ett
resonemang om konstnärens autonomi och uttrycket i kyrkokonsten, d v s samma frågor som
Helen Fuchs tar upp i sin avhandling och som omfattades av Art sacré-rörelsen.70 Bexell
citerar Lorentzon: ”Mitt verk vill vara ett ackompanjemang till prästen predikstolen”. Han
sammanfattar: [Betraktaren känner]” de olika motiven från skriften. Ett barn kan fatta dem.
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Men samtidigt är målningen i sin dramatiska helhet och i detaljerna dubbelbottnat
meningsfylld. Den avslöjar inte på en gång sitt innehåll för åskådaren.” 71
Längst till höger visas Den yttersta domen med en dömande Kristus som också liknar Kristus
i Kastlösa, t ex vad gäller ansiktsuttrycket, gesten, kläderna, kronan och glorian. Elisabeth
Stengård finner ett bysantinskt uttryck i avbildningen.72 Här finns också de omskrivna
motiven atombombsexplosionen och bombplansformationen, enligt Bexell symboler för de
ödesdigra konsekvenserna av människans sätt att hantera kunskapens frukter. Målningen i
Ryssby recenserades i tidningen Arbetet efter att reportern besökt Ryssby och talat med
Lorentzon. Här framgår bl a att murfragmenten kan ha varit ett sätt för konstnären att lösa
kompositionsproblem.73
Kastlösafresken är allvarligare än Ryssbymålningen. Den nästan lekfulla berättelsen i Ryssby
har i Kastlösa blivit en mäktig komposition i en stram geometri. De tydliga bilderna av den
återuppståndne och den dömande Kristus i Ryssby har i Kastlösa ersatts av den mer gåtfulle
återvändande Kristus.
2.4.4 Elisabeth Stengårds text
Elisabeth Stengård beskriver Waldemar Lorentzons bilder utifrån dennes kristna tro. Eftersom
hon träffade Lorentzon flera gånger är detta givetvis mycket intressant. Hon tar först upp
Waldemar Lorentzons religiösa upplevelse i Visby 1938 då han hörde
Oxfordsgruppsrörelsens grundare, Frank Buchman tala och då Lorentzon även anslöt sig till
rörelsen. Stengård skriver:
Följande punkter i talet [Buchmans tal] återkommer i Lorentzons måleri: betoningen av
synden/skulden och vikten av en avgörelse, en personlig förvandling och pånyttfödelse, en
världsomspännande andlig revolution med korset som samlande symbol (vi bör ”gå korsets väg”
och ”det är Kristus som leder”). Detta rörelsemotiv med människorna som söker sig mot Kristus
och korset som vägen samt porten mot ett nytt liv är centralt i Lorentzons verk.74
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I målningen I dag skall du vara med mig från 1938 har Lorentzon skildrat sin omvändelse.
Man ser en soldat med kastat gevär, som med böjt huvud tas emot av Kristi öppna armar.
Jesus bär törnekrona och korsets sår är synliga, han är klädd i en skrynklig kostym.
Under kriget gjorde Lorentzon flera målningar på temat människans befrielse genom Kristus
och korsets väg. På t ex Under korset 1942 och Korsbärare 1943 ser man tyngda människor
som leds framåt av en Kristus i vita kläder, nästan genomskinlig, i ett surrealistiskt
ökenlandskap. Här finner vi således en mer traditionell Kristusbild.

Bild 6: Waldemar Lorentzon, I dag ska du vara med mig, oljemålning, 1938.

Stengård träffade Lorentzon flera gånger och det framgår att de diskuterade Kastlösafresken.
Hon skriver:
Detta verk summerar hela den av Oxfordgrupprörelsen influerade religiösa syn som Waldemar
Lorentzon omfattade. […] I centrum av två överskjutande trianglar, som kompositionellt binder
samman hela den prismatiska framställningen, står en konungslig, ung och skägglös Kristusgestalt,
blondare än den i Ryssby, på löftestecknet regnbågen. Han är omgiven av flera celesta
ljusfenomen, både mandorla och gloria, som markerar hans övervärldslighet som den
Återkommande. Den vänstra sidan […] är upptagen av lagen […], den högra består av
evangelium.75

Lorentzons delaktighet i Oxfordgrupprörelsen måste anses lysa igenom ganska tydligt i den
nedre delen av Kastlösafresken. Man ser utan svårighet människorna som symboler för
kampen för tron och de värden Oxfordgrupprörelsen stod för. Den nedåtriktade triangeln, vars
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spets ligger i det centrala handslaget, kan tolkas som Guds välsignelse över dessa människor
och deras företag.
2.4.5 Lorentzons skisser
Full förståelse för tankarna bakom ett konstverk torde vara en omöjlighet. Ragnar Josephson
menade dock att det finns vägar. Den skapande processen är mera sällan dokumenterad, men i
de fall det finns bevarade skisser kan dessa ge väsentlig information om konstnärens avsikter.
Josephson framhåller för övrigt också att en konstnärs avsikter i ett verk ofta kan förstås i
belysningen av dennes tidigare arbeten.76
I Skissernas museum i Lund förvaras ett material som tillhör Kastlösafresken. Det är enkla
skisser, en färglagd presentationsskiss, kartongerna till fresken samt en del annat material.
Flertalet av skisserna är snabba utkast som Lorentzon har gjort för hela fresken eller delar av
densamma. De bevarade skisserna utgör naturligtvis endast en liten del av alla studier som
Lorentzon måste ha gjort. Dessvärre är skisserna inte daterade. Det går dock att genom
jämförelser få en viss uppfattning om i vilken ordning de tillkommit. Totalt finns 16 skisser,
varav fem visar hela bildytan, tre Kristusbilden, fyra Betlehemsscenen och fyra scenen med
människorna. Några skisser på Edenscenen finns inte i materialet.

Bild 7: Waldemar Lorentzon, kompositionsskiss till Kristi återkomst, bläck på papper, odaterad,
Skissernas museum (ADK 21290).
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Den stora Kristusfiguren har i alla skisserna samma storlek och läge som i fresken. Den tycks
ha varit utgångspunkten. Det samma gäller idén med mindre bilder i vänstra och högra kanten
samt nedtill. En tidig dispositionsskiss ger associationer till en vita ikon, ett schema för
grekisk/ryskortodoxa ikonbilder, jfr bild 7.
Människogrupperna och handslaget nedtill finns med redan i de första utkasten. Vinkelspetsen
i handslaget visas också relativt tidigt. Mönstret med de genomskinliga skivorna kring
Kristusfiguren finns också med på tidigt stadium. Detsamma gäller regnbågen under
Kristusfiguren. De stora, fullständiga trianglarna ses först i de senare skisserna och skulle
kunna vara en utveckling av vinkelspetsen i handslaget.
Spiran och äpplet är i några av utkasten för Kristusdelen placerade i händerna på Kristus, på
fresken bärs dessa kungasymboler av änglaväsendena. Mandorlan kring Kristusfiguren finns
inte med i skisserna för Kristusfiguren och skulle alltså kunna vara en sent tillkommen idé.
Den färglagda förslagsskissen överensstämmer i allt väsentligt med den utförda fresken, inget
tyder på att Lorentzon mött någon opposition från beställaren. Den av Art Sacré förespråkade
friheten verkar ha funnits.77 Det finns dock skillnader i en del detaljer. Ansiktsuttrycket på
Kristus och framförallt keruben i Eden är strängare på fresken än på skissen. Den lilla bilden
på fresken som visar en brinnande universum mot en blodröd bakgrund saknas på skissen.
Den nedre delen av fresken med det blommande alvaret och kalkstensmuren är mer utvecklad
på fresken än på förslagsskissen.
Den viktigaste slutsatsen är således att Kristusfiguren, regnbågen, ”glasskivorna” och andra
detaljer, trianglarna samt människorna som möts i ett handslag tycks ha varit väsentliga
bildkomponenter för Lorentzon eftersom det fanns med i ett tidigt skede. Mandorlan tycks ha
tillkommit tämligen sent.

2.5 SLUTSATSER SAMT DISKUSSION AV METODER OCH RESULTAT
Uppsatsens syfte har konkretiserats i tre frågor. Dessa kan ges följande sammanfattande svar:
(i) Hur tolkas fresken av en betraktare (representerad av mig själv i min grundläggande
tolkning av verket)?

77

Fuchs, Glasmåleri, modernitet och modernism, 214.

36

Jag ser en komposition som domineras av den storslagna bilden av Kristus, en konungslig
gestalt, samtidigt mild och välkomnande. Vid sidan av Kristusfiguren visas två världar, en
som går under och en som nyskapas. Till vänster finns gamla testamentet, scenen i Edens
lustgård är välbekant, jag känner också igen det brinnande Sodom och Lots hustru. Till höger
finns nya testamentet med scenerna från Betlehem och Golgata. Människorna i freskens undre
del associeras till fred och samförstånd. Man känner med glädje igen Ölands blommande
alvar. Jag tycker att jag redan vid en första kontakt med fresken får en god uppfattning om
dess mening.
(ii) Vilka avsikter har Waldemar Lorentzon haft med fresken (som dessa avsikter
rekonstrueras av mig i min djupare undersökning av verket)?
Waldemar Lorentzon hade en djup kristen tro. Han såg sig som en predikare av det kristna
budskapet. Det är uppenbart att Lorentzon ville skapa ett verk till glädje och tröst för de
människor som skulle komma att se det. Men de finns motiv i bilden, vars mening inte är
uppenbara. Några av dessa har identifierats och undersökts i uppsatsen.
Det råder ingen tvekan om att Waldemar Lorentzons centrala motiv i fresken är den stora
Kristusbilden. Dess bildmässiga gestaltning har troligen sin grund i en text i
Uppenbarelseboken. Här skildras Kristus som Allhärskaren, i en strålglans av ädelstenar och
kristall. Kunskap om denna text ger tolkningen av fresken helt nya dimensioner.
Bildens två stora trianglar är enligt Lorentzons egna ord motivmässigt grundläggande. De
symboliserar människans och Guds kärlek, Eros och Agape. Inom den yta som täcks av båda
trianglarna finns Kristus, han som var både Gud och människa.
Skisstudierna visar att även människorna i freskens nedre del är viktiga. Här finns med all
säkerhet också spår av Lorentzons delaktighet i Oxfordgrupprörelsen. Målningens stora,
nedåtriktade triangel har sin spets precis i handslaget mellan de främre männen, kanske är
detta menat som en välsignelse över något som dessa människor vill företa sig. Freskens
sidomotiv uppehåller sig i rätt hög grad kring synd och botgöring. Här visar Lorentzon en
annan sida av sin Gudstro, för övigt också väl förenlig med Oxfordgrupprörelsens andlighet.
(iii) Hur fungerar mötet mellan betraktarens tolkning och Lorentzons avsikter?
De viktigaste delarna i fresken identifieras således utan större problem av en betraktare. Men
det finns inslag och motiv som är svårare att förstå. Det gäller som beskrivits tidigare
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detaljerna kring Kristusbilden, symboliken i bildens geometri samt en möjlig influens i
fresken från Lorentzons engagemang i Oxfordgrupprörelsen. Kastlösafresken är omvittnat
älskad av människorna i bygden, kyrkan besöks dessutom av mängder av turister som vill se
målningen. Den talar till människorna, den kommunicerar väl.
Härutöver finns anledning till ytterligare några kommentarer:
Det måste framhållas att syftet med uppsatsen i första hand inte har varit att göra en tolkning
av fresken utan att få fram hur kommunikationen mellan Lorentzon och en betraktare
fungerar. Det här är bakgrunden till upplägget och dispositionen av uppsatsen.
För att uppnå syftet har jag gjort en grundläggande tolkning (som representerar en betraktares
tolkning) och sedan en mer djupgående tolkning (som är en rekonstruktion av Lorentzons
avsikter med fresken). Gränsdragningen mellan dessa är till viss del inte helt självklar, t ex
vad gäller bibelreferenserna.
Den första delen, utförd som en semiotisk analys, ger i sina denotativa delar en utförlig
beskrivning av fresken tidigt i uppsatsen, vilket jag har bedömt som angeläget. Naturligtvis
kan det finnas olika syn på hur de efterföljande konnotativa delarna bäst borde ha genomförts.
Det bör åter framhållas att analysen gjordes i ett tidigt skede av arbetet, före de fördjupningar
som beskrivs senare i uppsatsen.
Utforskningen av Lorentzons intentioner med fresken har gjorts genom sökning i texter och
arkiv. Ett antal dagstidningar från tiden kring freskens tillkomst har genomsökts, dock med
relativt begränsat resultat. En intressant artikel har påträffats, i vilken den intervjuade
Waldemar Lorentzon talar om Eros och Agape, som ett huvudmotiv i fresken. Det här verkar
vara något som inte har uppmärksammats tidigare. Detsamma gäller för övrigt den troliga
kopplingen mellan den stora Kristusfiguren och texten i Uppenbarelseboken, Kontakterna
med prästen i svenska kyrkan, Peter Bexell har varit mycket givande för förståelsen av
freskens djupare mening. Materialet på Skissernas museum har varit till stor hjälp vad gäller
förståelsen för vilka element i fresken som är meningsbärande.
Mellan de två huvudmomenten har genomförts en bildretorisk analys. Denna utgör en
förbindelse mellan intentionen och receptionen och är därmed viktig för förståelsen av hur
bilden kommunicerar. Analysen visar att fresken innehåller ett stort antal bildretoriska
element och den förtjänar väl att betecknas som en retorisk framställning. Waldemar
Lorentzon talar både till betraktarens förnuft (logos) och känsla (etos). Lorentzon visar upp
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sina bibelkunskaper, han inger förtroende. Han arbetar med kontraster, han ställer det
välkända mot det okända. Bildens retorik skapar intresse och fängslar. Den bildretoriska
analysen har en nyckelfunktion i min undersökning.
Under arbetet har jag stött på områden som jag har måst lämna med hänsyn till de uppsatta
ramarna för uppsatsen. Det gäller bl a Lorentzons uppenbara intresse för geometri (som han
delade med sin lärare GAN), den östromerska influensen i den stora Kristusbilden samt
Lorentzon troliga påverkan av Art sacré-rörelsen.
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka kommunikationen mellan skaparen av ett verk
och betraktaren vad avser kyrklig, monumental konst. För detta har genomförts en studie av
ett verk, fresken i Kastlösa kyrka. Man kan fråga sig om det finns drag i den här undersökta
bildkommunikationen som är allmängiltiga. Här blir svaret naturligtvis spekulativt. Man kan
dock ana att kyrklig storskalig konst rimligen måste ha en del som är lättförståelig, som i
Kastlösa, men att det också oftast finns delar som är svårare att nå, just som i Kastlösafresken.

39

3 SAMMANFATTNING

Syftet med uppsatsen är att undersöka kommunikationen mellan skaparen av ett verk och
betraktaren vad avser kyrklig, monumental konst. Med andra ord vill jag beskriva
kyrkobesökarens tolkning av verket, ställt mot konstnärens avsikt. I detta syfte gör jag en
fallstudie av den stora fresken Kristi återkomst, vilken finns i Kastlösa kyrka på södra Öland.
Fresken är utförd av Waldemar Lorentzon 1953-1954.
Lorentzon är sannolikt mest känd som medlem i Halmstadgruppen. Lorentzon började sitt
konstnärskap i en postkubistisk inriktning. Han fann till en början sina förebilder hos Gösta
Adrian-Nilsson, GAN, och Fernand Léger. Under senare delen av 1930-talet kom Lorentzon,
liksom kollegorna i Halmstadgruppen, att övergå till ett surrealistiskt måleri. Med största
sannolikhet fick Lorentzon kännedom om Art sacré-rörelsen i början av 1950-talet.
1938 hade Lorentzon en religiös upplevelse som i hög grad kom att påverka hans konst. Han
anslöt sig till den s k Oxfordgrupprörelsen. Under en tioårsperiod gjorde han ett stort antal
målningar på temat människans befrielse genom Kristus och Kristi kors. Efter ett par
kyrkouppdrag omkring 1930 fick Lorentzon göra takmålningen i Ryssby kyrka 1951 och
därefter fresken i Kastlösa 1953.
I Kastlösafresken dominerar den stora Kristusgestalten. Som sidomotiv har Lorentzon valt bl
a utdrivande av människorna ur Edens lustgård och födelsescenen i Betlehem. I freskens
nedre del möts människor av olika folk, uppenbarligen i ett fredligt samförstånd. I fresken
finns också kraftfulla geometriska motiv.
Idén bakom min metod är att beskriva hur fresken uppfattas av en betraktare, representerad av
min egen grundläggande tolkning, (receptionen) och sedan ställa detta mot en djupare
undersökning av Lorentzons avsikter med verket (intentionen).
Analysen inleds således en betraktares tolkning av fresken. Detta görs i en semiotisk analys, i
huvudsak enligt Roland Barthes metod. I analysen beskrivs fresken och dess olika delar
utförligt.
I ett mellansteg görs en bildretorisk studie, enligt metodik av Yvonne Waern et al samt av
Anders Marner. Analysen kan sägas kombinera intentionen med receptionen. Resultatet av
den bildretoriska analysen pekar på att fresken innehåller ett stort antal retoriska element.
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Därefter sker en undersökning av Waldemar Lorentzons avsikter med målningen. Waldemar
Lorentzon var mycket bibelkunnig och med hjälp av teologisk kompetens har påträffats ett
bibelstycke som troligen är Lorentzons utgångspunkt för freskens stora Kristusbild. Vidare
refereras texter av personer, som träffade Lorentzon vid tiden för freskens tillkomst. I en
tidningsintervju uppger Lorentzon att begreppen Eros och Agape, som står för människans
och Guds kärlek, är ett huvudmotiv i fresken. Elisabeth Stengårds avhandling refereras och
kommenteras i de delar Lorentzons måleri berörs. Elisabeth Stengård menar att Waldemar
Lorentzons engagemang i Oxfordgrupprörelsen avspeglas i Kastlösafresken, vilket även jag
finner synnerligen troligt. Målningen i Ryssby, som har stora likheter med fresken i Kastlösa,
kommenteras. Vidare analyseras ett antal skisser till Kastlösafresken, vilket ger en god
uppfattning om huvudmotiven i målningen.
Freskens huvudbudskap är tveklöst att framhålla den konungslige Kristus, han som ger glädje
och tröst. Lorentzon uppehåller sig dock också vid synd och straff. Kristi återkomst
innehåller motiv och detaljer som är lätta att förstå och ta till sig, t ex Kristusbildens
inbjudande gestik, scenerna i Eden och Betlehem och Golgataskildringen. Men här finns
också inslag, som är mer svårtolkade, t ex detaljerna kring Kristusbilden, de geometriska
motivens symbolik samt den troliga influensen från Oxfordgrupprörelsen. Målningen
innehåller delar som i sin form och mystik har beröringspunkter med Lorentzons
surrealistiska bilder. Sammantaget menar jag dock att fresken kommunicerar väl med
betraktaren.
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Bild 9: Waldemar Lorentzon, Kristi återkomst, 1954, al frescomålning. Kastlösa kyrka.
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Bild 10: Waldemar Lorentzon: detalj i Kristi återkomst, 1953/1954, al fresco. Kastlösa kyrka. Del 1,
Kristusbilden.
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Bild 11: Waldemar Lorentzon: detalj i Kristi återkomst, 1953/1954, al fresco. Kastlösa kyrka. Del 2,
människorna.
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Bild 12: Waldemar Lorentzon: detalj i Kristi återkomst, 1953/1954, al fresco, Kastlösa kyrka. Del 2,
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Bild 13: Waldemar Lorentzon: detalj i Kristi återkomst, 1953/1954, al fresco. Kastlösa kyrka. Del 4,
Den brinnande staden.
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Bild 14: Waldemar Lorentzon: detalj i Kristi återkomst, 1953/1954, al fresco. Kastlösa kyrka. Del 5,
Betlehem.
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Bild 15: Waldemar Lorentzon: detalj i Kristi återkomst, 1953/1954, al fresco. Kastlösa kyrka. Del 6,
Golgata.
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Bild 16: Waldemar Lorentzon: detalj i Kristi återkomst, 1953/1954, al fresco. Kastlösa kyrka. Del 7a,
sockeln vänster.

Bild 17: Waldemar Lorentzon: detalj i Kristi återkomst, 1953/1954, al fresco. Kastlösa kyrka. Del 7b,
sockeln höger.
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Bild 18: Waldemar Lorentzon: detalj i Kristi återkomst, 1953/1954, al fresco. Kastlösa kyrka. Del 7a,
sockeln mitten.

Bild 19: Kastlösa kyrka, långskeppet.

