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Abstract 

The focus of the thesis is on the last supper and how that event is depicted on icons 

within the Eastern Orthodox Church. Two different methods have been used to study 

the motive: archive studies and literature studies. The motive in itself is studied from a 

religious perspective as well as from a gastronomical perspective. The composition of 

Jesus and his disciples and how they are placed around the table, which ones that have 

halos are studied from the religious perspective and the different kind of food elements 

and utensils for a meal are studied from the gastronomical perspective. The theoretical 

perspective combines parts of Eliade's theory of the religious man and Söderlind's 

theory of the gastronomical man. During the study of the icons it became clear that the 

food items and utensils that are depicted are markers of identity. 

 

Keywords: Icons, the last supper, orthodoxy, the religious man, the gastronomical man.  
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1. Inledning 
Ikoner är ett fenomen som endast förekommer inom kristendomen bland världens religioner. I 

den kommande texten har jag valt att arbeta med ett specifikt motiv i ikonframställningen, 

nämligen den sista måltiden.  

 

Den sista måltiden kan mycket väl vara den bäst och mest kända måltiden i historien. Varje 

vecka firar miljoner kristna tilldragelsen. Denna speciella händelse har flera namn;  Herrens 

Måltid, den Heliga kommunionen, De välsignade (heliga) sakramenten, Gudomlig gudstjänst, 

Härskarornas måltid, Det Heliga samhällets måltid, den hemliga måltiden och Brödsbrytelse. 

Oaktat namnet på tilldragelsen är betydelsen av den densamme. Händelsen beskrivs i samtliga 

fyra evangelium och måltiden tillsammans med Jesu ord vid tillfället finns i totalt 226 

bibelverser.1   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den kommande texten är att studera hur den sista måltiden gestaltas inom 

ikonkonsten. Val av ämne faller tillbaka på mitt intresse för kosthållning generellt och i 

synnerhet i religiösa sammanhang. Detta har gjort att jag intresserat mig för att försöka förstå 

varför den sista måltiden gestaltas som den gör. Jag ämnar uppnå syftet genom att besvara 

följande frågeställning: Hur är ikonerna komponerade och vilka måltidselement finns 

avbildade i den sista måltiden inom ikonkonsten utifrån den judiska påskhögtidens festmåltid? 

 

 2.Bakgrund 

2.1 Ikonen 

Ordet ikon kommer från grekiskan och betyder bild eller porträtt. Över tid har olika tekniker 

uppstått för framställning av ikoner, de har framställts som mosaiker, muralmålningar, på 

metallplattor, som broderade textilier eller målade på träunderlag. Det är inte meningen att det 

som avbildas på ikonen skall visa Kristus eller andra heliga personers signifikanta 

erfarenheter eller svårigheter i livet. Det som visas på en ikon är det slutgiltiga målet: 

människor som har uppnått sin egen perfektion, människor som har skapats som avbilder av 

Gud. Ikoner visar den inre realiteten eller Gudomligheten och motiven är alltid bibliska. 

Figurerna är avbildade i sin gudomlighet och inte så som de såg ut när de vandrade på jorden, 

detta syns bland annat på att figurerna aldrig har skuggor. Figurerna på ikoner är avbildade så 

                                                 
1 Humphrey, 2011, sid 4 
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att den tillbedjande kan stå ansikte mot ansikte med Gud under bön. Ikonmålaren ser sig själv 

som Guds andra hand och inte som en skapare av konst per se, av den anledningen finns det 

mycket få ikoner som är signerade.2 

 

Ikonen i sig själv är en artefakt eller föremål som per excellence är fysiskt närvarande 

samtidigt som den ger en känsla av det som är avbildat är i högsta grad fysiskt närvarande, 

likväl visar den tydligt på vad som inte är närvarande för den som ställs inför en ikon. Ikoner 

kan således uppfattas på flera sätt, antingen som att den är förmedlare av något heligt och för 

andra kan den vara inget mer än en illusion. Ikonen är i sig själv både ett objekt och en 

kategori. Ikoner spelar en stor roll som gränsyta eller gränsöverskridande mellan den profana 

och sakrala världen, likväl som mellan materia och mening. Ikonen kan därför studeras utifrån 

flera olika perspektiv och fält såsom materiella objekt, estetik och semiotik (det systematiska 

studiet av tecken och andra betydelser, inklusive de icke-språkliga).3 

 

Ikonen kan även ses som att den utgör en närvaro av en bild. Den fysiska närvaron av en bild i 

världen refererar till den symboliska preferensen vilken den avbildar. I likhet med kropp och 

röst, och till skillnad från skriften involverar bilden en representation vilken producerar ett 

intryck av närhet och närvaro genom bilden.4 

 

I den religiösa kontexten representerar bilden gudomligheter vilken inte är någon direkt 

närvaro i den fysiska världen; oaktat detta har dessa gudomligheter inte uppfattats som att den 

inte finns men den behöver bilden för att bli synlig för människan. Forskare inom olika grenar 

av religionsvetenskap har på senare tid förstått vikten av den materiella närvaron i religiös 

utövning, detta kan exemplifieras med uttrycket ”synlig religion”. Den ikonografiska 

produktionen skiljer sig mellan olika traditioner trots detta finns det likheter i mönster som 

framkommer vid jämförelser av de ikonografiska framställningarna. Inom det religiösa fältet 

har bilder en speciell ontologisk status som särskiljer dem från andra bildframställningar.5 

 

 

 

                                                 
2 Attius Sohlman, 2008, sid 14-16,18, 46 
3 Meyer, 2016, sid 234, Nationalencyklopedin, uppslagsord, semiotik, 2017-05-20 
4 Belting, 2016, sid 235 
5 Belting, 2016, sid 235 
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2.2 Den judiska kosthållningen i generella drag  

För att förstå och få en uppfattning om den judiska kosthållningen under den historiska 

tidsperiod då Jesus var verksam ges här en genomgång i generella drag.  Anledningen till 

detta är att jag söker finna vilka måltidselement som finns kvar i den sista måltiden som kan 

härledas till det judiska köket. Det kök som Jesus själv hade vuxit upp med och var väl 

förtrogen med. Jesus var även väl förtrogen med de gamla skrifterna där de judiska 

kosthållningsreglerna återfinns. 

 

Det judiska köket eller kosthållningen som existerade under den tid som den historiske Jesus 

levde var ett kök som var baserat på de judiska religiösa principerna. Kosthållningen var i 

mångt och mycket en identitetsmarkör.6 De religiösa principerna godtog inget intagande av 

kött och mjölkprodukter vid samma måltid och gav därmed det judiska köket en särställning 

vid sidan av andra matkulturer i Mellersta Östern, trots att det i mångt och mycket använde 

sig av samma sorts ingredienser. Genom förbudet mot att blanda kött och mjölkprodukter 

tillsammans skapades nya tillagningsmetoder för kött vilket gav resultat såsom kött tillagat i 

vin, frukt, nötter (mandel, pistasch, valnöt, pinjenöt) och örter som det fanns gott om.  

Den dagliga födan bestod till stor del av mjölkprodukter. Mjölkprodukter i likhet med honung 

hade en särställning eftersom produkterna producerades av djuren enbart för att tjäna som föda 

åt människan. Mjölk betraktades som en fysisk och andlig förlängning av moderdjuret. Ko- och 

fårmjölk tillsammans med kanelmjölk och getmjölk omnämns särskilt i bibeln. På grund av det 

varma klimatet höll sig färsk mjölk inte speciellt länge och man använde sig av samma principer 

vid bevarandet av mjölk som man gjorde vid surdegsbakning och vinframställning. Resultatet 

blev ost, yoghurt och smör men den dracks även som den var. 7 

 

Säd i någon form förekom i varje måltid, det kunde vara rå, kokt, torkad, uppblött, rostad, 

bryggd till öl, bakad till puddingar, pajer eller grytor. Säden groddades, bultades, torkades, 

krossades och formades på nytt. Mjöl var ett livsmedel som var kostsamt. Det åts istället stora 

mängder av olika typer av pilaffris, soppor, olika sorters gröt och sallader på rostad säd. Som 

säd räknas bland annat korn, vete, hirs. Ärtor och bönor (hit räknas bland annat kikärtor, 

bondbönor, limabönor, linser i olika färger och former samt gula ärtor) förekom även de och då 

gärna som tillbehör på bordet. Ärtor och bönor tillhör de få grönsaker som namnges i bibeln, 

                                                 
6 Goodman et al, 1996, sid 5-6, Borowski, 2003; sid 64 
7 Goodman et al, 1996, sid 10, 2003; sid 66, 70 
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vilket tyder på att de var viktiga.8 Detta betyder dock inte att de var de enda grönsaker som åts, 

det fanns även tillgång till morot, gurka, vattenmelon, honungsmelon, lök, vitlök.  Därtill kom 

gröna örter och rötter som plockades i naturen.9 

 

Den föda som förekom mest frekvent var brödet. Kornkakor var mycket vanliga i den dagliga 

judiska kosten. Det osyrade brödet liknade mjuka tortillor när de var varma och när de kallnade 

hårdnade de till kex och knäckebröd. Det var för övrigt just kornbröd som Jesus och hans 

lärjungar delade ut till tillsammans med fiskar i Johannesevangeliet. Om det inte bakades ojästa 

bröd utan jästa användes så kallad naturlig jäsning, det vill säga det sattes en sats surdeg, detta 

bröd kunde till exempel bakas på dadlar och smaksättas med valnötter. Andra smaktillsatser vid 

surdegsbakning kunde vara fikon, aprikoser, russin, lök, exotiska kryddor (såsom kanel, anis, 

kummin, sesam och vallmofrö). Bröd bakades även på groddar.10 

 

Kött förekom ofta vid festligheter och tillhörde inte vardagen.  Djuren undersöktes av präster 

och de fick inte ha några defekter som var orena och enbart vissa typer av djur var lämpliga att 

äta, de så kallade koscher reglerna. Jakt förekom och vilt ansågs som en delikatess. Dessa 

matregler finns i Tredje Mosebok.11  

 

När man tillagade kött så grillade eller stektes köttet, gärna tillsammans med traktens örtkryddor 

och grönsaker. När judarna kom i kontakt med perser, greker och romare som förde med sig 

nya kryddor och växter, blev det judiska köket mer varierat och raffinerat, med inslag som till 

exempel kalv med gräddig mandelsås. Hos patriarkerna var fåglar såsom rapphöns, duvor, 

pärlhöns, gäss, ankor, vaktlar och sparvar vanliga. Innan hönsfågeln blev en tamfågel bör 

tillgången på ägg ha varit begränsad och ansedd som en delikatess.12 

 

Fisk fångades på fyra olika vis: små handnät, dragnät, krok samt att fisken harpunerades. 

Galileiska sjön innehöll (och innehåller fortfarande) fjorton sorters fisk som inte finns någon 

annan stans i världen. Denna sjö var ett av de rikaste fiskevattnen under antiken. Israel var ingen 

sjöfarande nation utan bland annat fenicierna försåg landet med havsfisk. Fisken blev för övrigt 

den första symbolen för den tidiga kristna kyrkan och den existerade före korset. Det grekiska 

                                                 
8 Goodman et al, 1996, sid 20, 22 
9 Borowski, 2003, sid 71 
10 Goodman et al, 1996, sid 31 32, 34, 36-38, Borowski, 2003, sid 66 
11 Goodman et al, 1996, sid 39, Borowski, 2003, sid 67 
12 Goodman et al, 1996, sid 39-47, 48-55, Borowski, 2003, sid 67, 69  
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ordet för fisk, ikhthys, utgör en akrostikon på det grekiska ordet för Jesus Kristus, Guds son 

Frälsaren. Att just fisken blev denna symbol går tillbaka på de gammal judiska föreställningarna 

att fisken var knuten till Messias ankomst. En del judar trodde att Messias skulle komma till 

jorden som en stor fisk vid namn Leviatan.13 

 

Vad det gällde frukt och grönsaker så förekom bland annat aprikoser, kvitten, körsbär, 

plommon, fikon, granatäpple, dadlar, äpplen, frukt av johannesbröd trädet, druvor. Det gick att 

äta dessa frukter färska eller så förädlades livsmedlen. Nya testamentet nämner sex sorters 

grönsaker, nämligen: senap, tistel, mynta, vinruta, dill och sädesgroddar.14 Även om dessa sex 

grönsaker endast omtalas i Nya testamentet kan man inte utesluta att de även fanns andra 

grönsaker under Jesus levnad, mest troligt är det så att de fanns eftersom det tar tid att 

introducera nya livsmedel och ännu längre tid innan man omnämner dem i skrifter.15 Sallad 

förekom både av grönsaker och av frukter som till exempel lök -oliv- och apelsinsallad eller 

sallad på tre sorters groddar. När det förekom efterrätter bestod dessa av frukter, nötter och 

bakverk. Stapelvaror under vintern var torkad frukt och nötter, sammanpressade till sötsaker 

eller som fyllning i pajer. 16  

 

En högtid som hade (och fortfarande har) en speciell ställning i den judiska kontexten rörande 

högtider var påskhögtiden. Högtiden inleddes med en äggrätt. Bittra örter åts under samma 

måltid som en påminnelse av slaveriet i Egypten. Murbruk som tillverkades av frukter, nötter, 

kryddor och en fermenterad dryck som blandades samman till en smet och formades i form av 

tegel. Dessa var en symbol för det murbruk som israeliterna använde i sitt arbete under slaveriet 

i Egypten, det kunde även vara en symbol för gemenskap och stabilitet. Gröna örter åts även 

det och symboliserade de goda åren som skulle komma. En bägare med saltvatten fanns på 

bordet, detta som en symbol för de tårar som fälldes under slaveriet. Brödet som åts var ett ojäst 

bröd, ett så kallat Matza bröd- drycken var koschervin. I dag finns det på bordet ett ben av lamm 

med en del kött kvar som en symbol för offrandet vid templet under den judiska påskhögtiden. 

Helst bör det benet ha leden kvar. Benet blir då en symbol för den utsträckta armen Gud bistod 

                                                 
13 Goodman et al, 1996, sid 57-66, Borowski, 2003; sid 69 
14 Goodman et al 1996, sid 67 
15 Författarens anmärkning. 
16 Goodman et al, 1996, sid 67 -86 Borowski, 2003, sid 70 



 

11 

 

med under uttåget från Egypten. 17 Eftersom templet fortfarande stod under Jesus levnad bör 

påskmåltiden även ha innefattat lamm för Jesus och hans lärjungar.18 

 

Judarna kunde sällan umgås med sina grannar (som inte var judar) vid vanliga måltider där det 

serverades räkor, gris, kamel eller kanin som var förbjudet för judarna att äta. De fick inte heller 

förtära asätande djur. Förbudet mot att äta kamel gjorde att de inte kunde ströva omkring i de 

omgivande öknarna. Vid slakten av ett djur var det främsta kravet att ingen onödig smärta skulle 

åsamkas djuret. Vid ett senare tillfälle tog Jesus avstånd från de strikta koscherreglerna för sina 

efterföljare genom att förklara all föda ren. Den gamla tron att blod var detsamma som liv är 

dock bevarad i den kristna nattvardsceremonin.19 

 

3. Material och metod 

3.1 Material, avgränsningar och urval 

Huvudmaterialet för undersökningen är ikoner med motivet den sista måltiden. Ikonerna 

kommer från de georgisk ortodoxa, grekisk ortodoxa, bulgarisk ortodoxa, rysk ortodoxa samt 

syrisk ortodoxa kyrkotraditionerna. En ikon är hämtad från en bok som handlar om ortodoxa 

ikoner. Samtliga ikoner avbildar den sista måltiden. Ikonerna är av olika utförande, vissa är 

målade med äggtempura på trä, en är hamrad i koppar och en är sydd. En del av materialet är 

så kallade miniatyrer som är handmålade och återfinns i handskrivna evangelier vid 

nationalarkivet i Georgiens huvudstad Tbilisi.  

 

Jag har tillstånd av nationalarkivet i Tbilisi att använda mig av miniatyrerna i vetenskapliga 

sammanhang. De ikoner som är i privat ägo har jag fått tillstånd att fotografera av, vilket betyder 

att jag har rättigheterna till dessa fotografier. Ikonerna som har sin hemvist i den assyriska 

kaldeiska katolska östkyrkan, Tbilisi, Georgien har jag fått tillstånd av Fader Benjamin att 

använda i vetenskapliga sammanhang. De ikoner jag har funnit via nätet är återgivna med 

hämtningsdatum samt länk. 

 

Ikoner är i sig själva ortodoxa och de finns inga ikoner i västerländsk tradition.20 I och med 

Guds, Ordets, Logos människoblivande i Kristus har all materia blivit förklarad fått del av det 

                                                 
17 Goodman et al, 1996, Sid 39-47, 48-55, Fredman Cernea, 1995, Sid 14-15 
18 Zizioulas, John, D, 2011, Sid 2-6 
19 Goodman et al, 1996 sid 39. 
20 Priorinnan, Karmel, e-postkonversation, 2017-05-05. 
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himmelska. I och med detta befinner sig allting, det vill säga Gud, Kristus, människor, natur i 

en konstant inbördes bild/avbilds-relation. Vissa menar att i och med detta uppstår ”en 

kosmisk liturgi över den förklarade materien”.21  

 

Ikonen är en form av bild och bilder kan studeras på olika sätt, beroende på ämnesfält. Vissa 

forskare menar att bilder och bildbetydelser är mer än det estetiska och expressiva uttryck 

som möter betraktaren vid det första mötet. De menar att det visuella uttrycket är bärare av 

sociala, politiska och kulturella betydelser, bilden i sig själv bär således med sig många 

kommunikativa dimensioner. Bilden har då även så kallade utomestetiska funktioner.22 

Detta betyder inte att alla bilder som skapas har samma kommunikativa dimensioner. Varje 

genre utvecklar sitt eget språkbruk. Bilder blir således ett eget symbolsystem i förhållande till 

tal-och skriftspråket, de olika symbolsystemen behöver inte nödvändigtvis utesluta varandra, 

de kan även komplettera varandra. En likhet inom de olika symbolsystemen är att det finns en 

begränsning för hur många olika kombinationer som kan användas med de olika elementen. 

Bildskapare söker efter uttrycksformer som stämmer överens med det budskap som önskas 

förmedlas. Detta betyder dock inte att bildkonstnärer söker nya former för att förmedla sina 

budskap när tillfälle ges.23  Vad gäller ikoner som är traditionsbundna och är utförda inom 

kyrkan så är de bärare av den kultursfär de är tillkomna i samt är bärare av det budskap i sina 

kompositioner som ikonmålaren önskar förmedla. 

 

Inom ikonkonsten finns flertalet motiv som avbildas och i den kommande texten studeras 

endast ett motiv, den sista måltiden. Övriga motiv faller utanför ramen för studien och är inte 

relevanta. Jag gör inget anspråk på att ha funnit samtliga ikoner som avbildar den sista 

måltiden. Jag anser dock att de ikoner som används i undersökningen har ett högt käll- och 

forskningsvärde. Anledningen till det höga käll-och forskningsvärdet är att ikonerna är 

utförda av människor som själva tillhör den ortodoxa kyrkotraditionen och är väl insatta i 

ämnet. 

 

  3.2   Metod  

Metoden som valts för genomförandet av studien består av två delar. Dels arkivstudier i 

Georgiens huvudstad, Tbilisi. I Tbilisi har jag forskat vid National Archive of manuscripts 

                                                 
21 Abel, 2011, sid 25 
22 Aspers, Fuehrer, Sverrison (red), 2004, sid 8 
23 Eriksson, Göthlund, 2012, sid 16-17 
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och funnit sex avbildningar som inte är rena ikoner, dock har bedömningen gjorts att de 

passar in här eftersom de är så kallade miniatyrer. En miniatyr i detta sammanhang är en 

handmålad avbildning på mycket liten yta som återfinns i handskrivna evangelier. Samtliga 

miniatyrer avbildar den sista måltiden. Utöver arkivforskning har jag sökt efter ikoner med 

det för denna uppsats aktuella motivet hos privatpersoner. De ikoner jag har funnit och fått 

tillstånd att använda är med förbehållet att ägarna önskar vara anonyma. Detta har jag valt att 

tillmötesgå och i undersökningsdelen där det står ”privat ägo”.  Miniatyrerna i nationalarkivet 

i Tbilisi kom till min kännedom under mina forskningsresor i landet och staden. Under en av 

dessa resor besökte jag nationalarkivet och fann miniatyrerna i olika handskrivna evangelier 

med hjälp av arkivarier. Det rör sig således om ett otryckt material.24 

 

Utöver sökande av faktiska ikoner och miniatyrer har jag även genomfört litteraturstudium. 

En litteraturstudie är en metod som används när sökning görs efter litteratur inom ett visst 

bestämt ämne med hjälp av tillgängliga hjälpmedel.25 Jag har använt mig av sökmotorn Libris 

för att med hjälp av den söka efter litteratur som behandlar ikoner, både på svenska och 

engelska. Med sökordet Ikon ger Libris 535 träffar och med engelskans motsvarighet Icon 

1805 träffar. Dessa träffar innefattar även titlar som använder orden ikon och Icon som 

synonymer. Dessa titlar sorterades bort redan vid den första genomgången av titlarna. Bland 

de titlar som blev kvar fokuserade jag på de titlar som handlade om den ortodoxa traditionen. 

Med detta menas här att jag sökt igenom en stor mängd litteratur som behandlar ikoner för att 

finna ikoner som avbildar den sista måltiden. Det har varit intressant att studera denna 

litteratur, dock förefaller det som att den sista måltiden inte är ett motiv som väljs att ta med i 

litteratur om ikonkonsten. I det fall där jag funnit avbildningar som är relevanta för studien 

anges det under rubriken undersökning. Resultatet av de två olika metoderna har mynnat ut i 

den fallstudie som utgör undersökningen eftersom endast ikoner med motivet den sista 

måltiden studerats.26 

 

När jag har analyserat ikonerna har jag studerat dem ur ett religionsvetenskapligt, likväl som 

ett gastronomiskt perspektiv. Det perspektiv jag valt vad gäller det religionsvetenskapliga 

perspektivet är att använda det som en kritisk verksamhet på så vis att den medvetet strävar 

efter att förstå myter, riter samt andra religiösa yttringar på ett annat sätt än vad de troende 

                                                 
24 Carlsson, Ingmar, 1972 
25 Nationalencyklopedin, sökord litteratursökning, 2017-05-24 
26 Eriksson, Lars Torsten, Hultman, Jens, 2014, sid 99-101, Alvehus, Johan, 2013, sid 75-79 
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själva gör. Detta förhållningssätt bygger på att om religionsvetenskapen ska ha möjlighet att 

bidra med en kunskap av fundamentalt intresse kan slutmålet inte enbart vara att återge de 

troendes egna föreställningar.27 Med detta menas att jag studerat kompositionen av Jesus och 

hans lärjungar både till varandra och hur de är placerade vid bordet, vilka som har glorior. 

Därtill studerar jag vilka måltidselement som finns på bordet, bordets utformning samt om 

bordet har duk/drapering eller inte. Det arbetssätt som sedan appliceras i studien mynnar ut i 

vad vissa forskare menar är en så kallad ”abduktiv” metod. Detta betyder att forskaren 

använder sig av en växling mellan empiriskt och teoretisk reflektion, det vill säga att 

forskaren arbetar med teorin, återvänder till empirin och funderar över vad den kan betyda i 

ljuset av teorin. Detta arbetssätt kan leda till att nya aspekter av det som studeras kommer 

fram och som då leder till att teorin eventuellt behöver modifieras och utvecklas och därefter 

möter en förnyad teoretisk insikt återigen genom det empiriska materialet.28 

 

4. Tidigare forskning 

De två forskningsfält som studien rör sig mellan, den religionsvetenskapliga och det 

gastronomiska fältet är båda två stora och omfattande. Religionshistorikern Mircea Eliades 

forskning är omfångsrik och ett av hans mer kända verk är Heligt och Profant,29 där teorin om 

den religiösa människan finns med. Det är den delen av Eliades forskning jag har valt som en 

del av teorin för studien. Teorin om den religiösa människan beskrivs under rubriken 

teoretiskt ramverk.  

 

I Sverige finns gastronomi som ett eget forskningsfält, både vid Örebro och Umeå universitet. 

Vid båda dessa lärosäten står måltiden i fokus, dock har det inte framkommit någon forskning 

rörande den religiösa måltiden till dags dato. Internationellt finns det flera böcker som fått 

uppmärksamhet inom förhållandet mat- och religion, en av dessa som är av betydelse här är 

volymen Religion and food som utkom år 2015 av Åbo akademi. Boken innehåller en samling 

artiklar som presenterades vid en konferens med samma namn i Åbo, Finland, 2014.  

 

En av artiklarna i boken studerar kosthållningens roll för den fredliga samexistensen i Tbilisi, 

Georgien bland de troende inom judendomen, kristendomen och islam med samma teoretiska 

ramverk som används i den här studien. Studien i Tbilisi ger starka indikationer på att 

                                                 
27 Svensson, Jonas, Arvidsson, Stefan, 2010, sid 13 
28 Alvehus, 2013, sid, 109 
29 Eliade, Mircea, 1968 
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kosthållningen roll spelar en stor roll för den fredliga samexistens som råder över 

religionsgränserna i staden. Studien visar på att Eliades (se under rubriken teoretiskt ramverk) 

tankar om den religiösa människan stämmer väl in på de troende och praktiserande inom de 

tre monoteistiska religionerna i staden. Därtill kommer Söderlinds teori om den 

gastronomiska människan i kombination med Eliades teori. Det visar sig att faktorer som 

sensorik, religiös ideologi, ekonomi, ätbarhet och kosthållningen som identitetsmarkör var 

mycket viktiga parametrar för samtliga av de troende och praktiserande människorna i 

studien.30 

 

5. Teoretiskt ramverk 

Det finns olika sätt att använda sig av teorier i akademiska sammanhang. Jag har valt att 

använda en del av en teori, detta baserat på det vetenskapliga förhållningssättet att en teori är 

en karta över idéer och tankar.31 

 

Det teoretiska ramverket för studien utgörs av delar av en kombination av religionshistorikern 

Mircea Eliade´s homo religious 32och ekonom-historiken Ulrica Söderlinds teori om “homo 

gastronomicus”.33  I korthet kan sägas att homo religious strävar efter att leva så nära 

världens centrum (Axis mundi)  som möjligt. Eliade menar att det egna hemmet alltid är 

heligt eftersom det är en avbild av världen och världen är i sig självt en gudomlig skapelse 

som är lokaliserad vid Axis mundi. Staden är sitt eget kosmos och de religiösa byggnaderna i 

en stad för en troende av stor betydelse eftersom de representerar tröskel vilken en människa 

kan kliva ut ur den profana världen och in i den sakrala. Det finns även dörrar som står i 

förbindelse mellan dessa två världar, det vill säga mellan himlen och det faktiska jordklotet. 

Detta är detsamma för alla religioner. Hur stort eller litet ett kosmos må vara-som till 

exempel- ett land eller nation, en stad eller en helgedom så är samtliga en avbildning av 

världen, ett imago mundi.34 Tiden är inte homogen eller kontinuerlig, det finns intervaller av 

helig tid såsom högtider som för det mesta är periodiska. Det finns även den profana tiden, 

med det normala tidsspannet. Festdagar eller högtider infaller alltid i början av tiden, vilket 

                                                 
30 Söderlind, Ulrica, 2015, 158-180 
31 Denis, Föreläsning. Newman institutet, Uppsala, 23 April 2017.  Alexanders exakta ord var ”Theory is a map 

of ideas and thoughts”. 
32 Eliade, 1968, Stockholm 
33 Söderlind, Ulrica, 2010: 6-30 
34 Eliade, 1968: 17, 29, 32, 35, 37, 43–44 
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betyder att den troende vid dessa tillfällen är annorlunda än före och efter festen eller 

högtiden. 

 

För den religiösa människan återställs under högtider eller festdagar den heliga dimensionen i 

sin fullhet och heligheten av den mänskliga existens upplevs som en gudomlig skapelse.35 

Detta gör att allt som den troende äter och dricker under dessa dagar är så som det var, det vill 

säga den första ursprungliga måltiden för varje respektive högtid eller festdag. Att konsumera 

mat och dryck är inte enbart ett beteende som är betingat av den fysiska nödvändigheten utan 

är även en mycket viktig religiös aktivitet eftersom den troende äter och dricker det som 

skapats av det Högre väsendet och när den troende konsumera dessa livsmedel konsumeras de 

på samma sätt som när de mytologiska förfäderna konsumerade sina livsmedel under 

festivaler och festdagar när världen var ny.36 För den icke-troende människan är de ovan 

beskrivna omständigheterna av inget värde.37  

 

I likhet med Eliade´s teorier om existensen av homo religiosus menar Söderlind att homo 

gastronomicus (eller den gastronomiska människan) existerar. En nations gastronomi grundas 

tidigt bland dess innevånare. I korthet är det faktorer som nödvändighet, ätbarhet, 

tillgänglighet, sensorik, filosofiska idéer, geografiska och psykologiska gränser, ekonomi, 

minnen från barndomen, ideologier, sociala strukturer och klasser, genus, teknologi och 

erfarenheter som spelar stor roll när människor väljer sin mat-och dryckes konsumtion både i 

det dagliga livet och vid högtider. En nations gastronomi bestå även av fenomen såsom 

kosthållning, kokkonst, marknader, näringsintag och proviantering. Alla dessa faktorer 

tillsammans bildar ett komplext och ett aldrig statiskt nätverk för de val som människor gör 

vid sin konsumtion eftersom de ovannämnda faktorerna inte nödvändigtvis betyder samma 

sak för alla människor inom samma geografiska område. 38 Jag har valt att använda mig av 

teorin ”den gastronomiska människan” i kombination med Eliades teori eftersom jag i min 

tidigare forskning inte har funnit en teori som jag anser vara heltäckande om komplexiteten av 

människans val av intag av mat- och dryck vid olika tillfällen i livet. Teorin om ”den 

gastronomiska människan” började jag att arbeta med inom min egen forskning för 10 år 

sedan och har sedan utvecklat den. Teorin finns bland annat i boken ”Nobels Middagar” som 

                                                 
35 Eliade 1968: 46–68 
36 Eliade, Mircea, 1963: 59  
37 Eliade 1968: 15 
38 Söderlind, 2010: 6-30 
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publicerades 2005, boken översattes till engelska år 2010 och kommer att publiceras på 

kinesiska under år 2018. World Scientific Press är förlaget som gett ut den engelska versionen 

och de publicerar annars enbart vetenskaplig litteratur som är skriven av nobelpristagare. Med 

tanke på att boken och den teori den innehåller om den gastronomiska människan översatts till 

både engelska och (kommande) kinesiska så uppfattar jag att teorin är hållbar. Detta för att 

den vetenskapliga marknaden för engelska och kinesiska böcker är mycket stor.  

 

Eliades tankar och teori om den religiösa människan och vad som är heligt och profant har inte 

fått stå oemotsagd i forskarvärlden, det finns flertalet områden som kritiserats. Ett av områdena  

är att Eliade menar att det heliga manifesterar sig i den profana världen genom så kallade 

hierofanier. Detta kan uppfattas som ett pacificerande av den religiösa människan, eftersom 

själva det heliga på så vis skulle manifestera sig självt.39 Hos Eliade får således det heliga en 

reell existens och har då möjligheten och viljan att manifestera sig i den profana världen.  

Genom detta ställningstagande, det vill säga att religionen existerar på sitt eget plan och i och 

med detta kan religionen inte reduceras till summan av olika vetenskapliga discipliners 

förklaringsmodeller finns det forskare som menar att Eliades teori reducerar religionens 

fenomen till ett eget religiöst plan och på så vis skulle studiet av religionens komplexitet 

förenklas och begränsas.40  

 

Ett annat område som kritiseras är att Eliades teori inte anses vara historisk eftersom den inte 

tar hänsyn till religionens historiska natur. Vissa forskare anser att Eliades tolkning av arkaisk 

religion har vissa fördelar medan fenomenologin har stora brister för andra religionsformer som 

fått fäste i den moderna västvärlden. Eliade sökte finna en djupare förståelse för den religiösa 

människan genom att arbeta med tidiga samhällen, dess strukturer och invånare. Eliade sökte 

efter en religiös struktur hos människan som varelse som inte var tidsbunden, detta fann Eliades 

som starkast hos människorna i de arkaiska samhällena. Vissa forskare menar att Eliades teori 

om hierofanierna är tvivelaktig utifrån ett kulturmaterialistiskt synsätt, dessa kritiker menar att 

Eliades teori är baserad på en så kallad implicit teologisk och ahistorisk förståelse av 

religionen.41 

 

                                                 
39 Allen, Douglas, 1998, sid 74-78 
40 Allen, 1998, sid 29-30 
41 Allen 1998, sid 226-228, 243, Flood, Gavin, 1999, sid 5 
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Ett tredje område som kritiseras är att Eliade inte anses ha en objektiv ontologisk hållning utan 

att Eliade har använts sig av ett ontologiskt koncept för sitt teoribyggande. Ett teoribyggande  

där det finns en universell gudomlig entitet, Gud eller det som Eliade kallar heliga vilket 

manifesterat sig genom alla religioner. På det vis som Eliade beskriver religionshistoriens 

hierofanier uppfattas av kritiker som graderande från en basal uppenbarelsenivå i enkla 

materiella föremål till den allra högsta manifestationen i form av Jesus Kristus. 42 

 

Det förekommer även kritik mot Eliades användande av tekniska termer så som till exempel 

”cosmos”; ”Being”, ”fall”, ”archetype” för att nämna några. Kritiken riktar sig mot att 

sammanhanget inte alltid visar på hur de olika termerna används hos Eliade, dessa kritiker 

menar att det råder förvirring kring om Eliade använder termerna på ett konkret, strukturellt vis 

eller på ett annat sätt. Kritiken riktas även mot att Eliade inte sällan blandar flera olika 

tolkningsnivåer, vilket har uppfattat som att det då är svårtydligt att bedöma den vetenskapliga 

statusen och värdet i Eliades arbeten.43  

 

Trots den kritik som återgetts ovan angående Eliades teori om den religiösa människan väljer 

jag att använda mig av den (i kombination med teorin om den religiösa människan) 

Anledningen till mitt val är att jag är av den uppfattningen att Eliades teori levandegör den 

religiösa människan och vare sig bagatelliserar eller marginaliserar henne. Jag kommer 

återkomma till detta i analysen och diskussionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Barbosa da Silva, Antonio, 1982, sid 228 
43 Barbosa da Silva, 1982, sid 227-228 
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6. Undersökning 

Jag har i denna del av uppsatsen valt att först presentera varje ikon och berätta vad de 

föreställer, därefter kommer en analys att göras under rubriken analys och diskussion. Jag har 

valt detta upplägg för att minimera risken för upprepningar i texten. 

 

 

 
Fig. 1. Miniatyr av den sista måltiden © National Archive of manuscripts,      

Tbilisi 

 

 
Fig. 2. Miniatyr av den sista måltiden © National Archive of manuscripts,      

Tbilisi 
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Fig. 3-4. Miniatyrer av den sista måltiden © National Archive of manuscripts,      

Tbilisi 

 

  

 
           Fig. 5-6. Miniatyr av den sista måltiden © National Archive of manuscripts, Tbilisi 
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Figurerna 1-6 är illustrationer som är så kallade miniatyrer i olika evangelier som dateras till 

olika tidsperioder. De är samtliga handmålade av munkar och vissa har ingen datering medan 

andra dateras till 1000-talet fram till 1500-talet e.Kr. De återfinns vid National Archive of 

manuscripts, Tbilisi.  

 

Av linjalerna i marginalen på vissa av figurerna framkommer hur små avbildningarna i 

verkligheten är. Varje färg är en centimeter så hela illustrationen är mellan nio-tio centimeter. 

På den första illustrationen är Jesus och lärjungarna sittande på stolar och det är enbart Jesus 

som har gloria. Jesus återfinns längst till vänster i illustrationen. En vinbägare återfinns på 

bordet som i övrigt är sparsamt utsmyckat med vad som förefaller vara tomma skålar som en 

del av lärjungarna sträcker sig efter. Vad som kan tolkas som ett bröd finns även på 

bordsduken. I förgrunden finns vad som förefaller vara bägare för vin eller annan vätska. I 

den andra illustrationen återfinns Jesus längst till vänster och han är den enda som bär gloria. I 

den här illustrationen förefaller det som Jesus ligger till bords och övriga lärjungar utom en är 

stående. Det finns två centrala föremål på bordet, en vinbägare som är tom och en skål med en 

fisk i som en av lärjungarna sträcker sig mot. Det finns även elva bröd placerade i bordets 

halvcirkel. 

 

Den tredje miniatyren har placerat Jesus som en centralgestalt och det är enbart Jesus som bär 

gloria. Bordet har en oval form där det finns flertalet skålar, varav en har en fisk som innehåll, 

där en av lärjungarna sträcker sig efter fisken. I övrigt förekommer fem bröd och sju 

vegetabilier på bordet. Den fjärde illustrationens skick är inte det bästa dock går det att 

urskilja att Jesus är placerad högst upp i högra hörnet och är den ende som bär gloria. Centralt 

på bordet är en stor skål där en av lärjungarna sträcker sig efter innehållet, det finns även en 

vinkaraff på bordet. Det går att urskilja två knivar på bordet samt flertalet brödstycken samt 

något som kan tolkas som vegetabilier. 

 

Den femte miniatyren är betydlig mindre än de övriga eftersom den ingår i en serie om fyra 

illustrationer. Jesus är den ende som bär gloria och är placerad centralt i bilden, det förefaller 

som att lärjungarna är sittande runt bordet som har en vit duk med ett centralt föremål, en stor 

vinbägare. Den sjätte miniatyren ingår i likhet med den föregående i en svit av illustrationer. 

Denna illustration har Jesus i en central del av kompositionen och är den ende som har gloria. 

Samtliga som är samlade runt det runda bordet förefaller vara sittande. En av lärjungarna 

sträcker sig efter innehållet i en skål, innehållet är dock inte synligt. Det finns ytterligare tre 
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vida kärl på bordet som eventuellt kan innehålla vin, därtill kommer en vinbägare. Sju 

vegetabilier finns på bordet, i likhet med något som kan tolkas som mindre brödbitar. 

 

 
Fig. 7. Den sista måltiden på en ikon gjord i koppar. Privat ägo 

 

Ikonen som utgörs av figur 7 är en ikon som är gjord i koppar och är således inte målad utan 

hamrad. Ikonen är i likhet med miniatyrerna utförda inom den georgisk ortodoxa traditionen 

och mäter 12 cm i bredd och 7 cm i höjd. Ikonen är liten till sin storlek. Jesus är centrerad i 

ikonen och den ende med gloria. Det förefaller som att samtliga är sittande runt ett avlångt 

bord som har en dekorerad duk. Det enda föremål som finns på bordet är en vinkalk. 
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Fig. 8. Den sista måltiden målad på trä med äggtempura och guld. Privat ägo 

 

 

Den avlånga ikonen som utgör fig. 8 är tillverkad inom den georgisk ortodoxa traditionen, 

ikonen mäter 15 cm i höjd och 35 cm i bredd. Jesus är centrerad i bilden och de lärjungarna är 

samlade runt det avlånga bordet. Samtliga närvarande på ikonen har glorior utom en lärjunge. 

Centralt på bordet är en stor djup skål och två mindre skålar som förefaller innehålla rött vin. 

Det finns även nio knivar och sex portionsbröd.  
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Fig. 9. Den sista måltiden avbildad på trä med äggtempura och guldfärg. Privat ägo. 

 

Ikonen i fig. 9 är tillverkad inom den bulgarisk-ortodoxa traditionen och mäter 25,5 cm i höjd 

och 21 cm i bredd. Jesus är placerad till vänster i bilden vid ett bord som har av ett upp- och 

nedvänt u. Jesus är den ende med gloria. Det förefaller som samtliga är sittande runt bordet. 

Centralt på bordet är en djup skål som förefaller innehålla vin och därunder ett fat med två 

fiskar. I närheten av vin skålen finns två vinkannor. På bordet finns även tolv dryckesbägare 

för vin. Det finns även tolv portionsbröd på bordet. Därtill kommer vad som förefaller vara 

olika sorters vegetabilier samt fyra knivar. 

 



 

25 

 

 
Fig. 10. Ikonen utgör en central del av altartavlan i den Assyriska Kaldeiska katolska 

östkyrkan, Tbilisi, Georgien 

 

 
Fig. 11. Förlagan till denna ikon är gjord av prästen som tjänstgör i den Assyriska Kaldeiska 

katolska östkyrkan, Tbilisi, Georgien 

 

De två ikonerna i fig. 10-11  kommer från den Assyriska Kaldeiska katolska östkyrkan i 

Tbilisi, Georgien och den i fig. 10 utgör centralplatsen på altaret i kyrkan. På den ikonen är 

Jesus centrerad och är den ende som har gloria. Jesus förefaller vara sittande medan de andra 
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halvsitter eller halvligger vid det avlånga rundade bordet. Relativt centralt i bilden finns en 

vinkanna och därtill återfinns två dryckeskärl. På bordet finns även elva portionsbröd. En skål 

med fisk och en skål med vad som förefaller vara mera bröd. Därtill återfinns en kniv och två 

vegetabilier. Den andra ikonen från samma kyrka har ett runt bord där Jesus är den ende som 

bär gloria och Jesus är centralt placerad i ikonen. Jesus förefaller vara sittande och lärjungarna 

halvsitter eller halvligger runt bordet. Centralt på bordet återfinns en skål med vad som 

förefaller vara bröd. Ett runt bröd med korstecken finns på bordet tillsammans med åtta andra 

portionsbröd. Det finns även två knivar och vegetabilier som verkar föreställa lök och 

morötter. Därtill kommer två vinbägare. Det finns även ytterligare två skålar på bordet där en 

förefaller innehålla bröd medan innehållet i den andra inte är helt klart. 

 

 
Fig. 12. Den sista måltiden i skepnad av en sydd ikon. Privat ägo 

 

Ikonen i fig. 12 är från den rysk-ortodoxa kyrkan och är sydd, den mäter 26 cm i höjd och 36 

cm i bredd.  Jesus är avbildad med en central position och förefaller vara sittande, så även de 

övriga lärjungarna. Samtliga avbildade bär glorior utom två av lärjungarna. Bordet är draperat 

med en vit duk som hänger i veck. Det finns ett bröd på bordet samt en vin kalk som Jesus 

håller i sin vänstra hand. 
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Fig. 13. Den sista måltiden som den avbildas inom den syrisk-ortodoxa 

kyrkan.Källa:http://souf.nu/ikoner-syrisk-ortodoxa-kyrkan 

 

Ikonen i fig. 13 har sin hemvist i den syrisk-ortodoxa traditionen och visar Jesus pekandes till 

vänster i konstellationen. Jesus är den ende som bär gloria. Perspektivet på ikonen indikerar 

att det är ett fågelperspektiv, vilket gör det svårt att se om samtliga är sittande eller inte. 

Bordet är runt med ett föremål i mitten som kan vara en stor skål för vin eller för livsmedel. 

Det finns även tolv rundlar på bordet som kan tolkas som portionsbröd.  

 

 

http://souf.nu/ikoner-syrisk-ortodoxa-kyrkan
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                    Fig. 14. Den sista måltiden i ett gästhem i ett grekiskt kloster.  

Källa: https://www.epochtimes.se/uploads/2015/09/12_Meteora2.JPG 

Ikonen i fig. 14 är från den grekisk-ortodoxa traditionen och hänger i matsalen i gästhemmet i 

ett grekiskt kloster i Grekland. Jesus är den ende som bär gloria och Jesus är centralt placerad 

i bildens komposition. Samtliga förefaller vara sittande vid det halvrunda bordet där det finns 

tolv portionsbröd, det finns även två vinkannor på bordet samt fyra vinbägare och fyra knivar. 

Därtill kommer centralt på bordet en skål med ett innehåll som förefaller vara bröd.  

 

https://www.epochtimes.se/uploads/2015/09/12_Meteora2.JPG
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Fig. 15 Apostlarnas nattvard av Pohjanen, Monika 

 

Ikonen i fig. 15 är hämtad från boken Inför din bild-ortodoxa ikoner där ikonmålaren Monika 

Pohjanen presenterar en del av de ikoner hon framställt och de flesta finns i den ortodoxa 

kyrkan på gården Sirillus i Överkalix, Sverige.44 Ikonen framställer den sista måltiden från två 

olika håll. Jesus finns med på två ställen och samtliga deltagare har glorior. Jesus står under 

en baldakin både till vänster och till höger i kompositionen. Petrus är den lärjunge som tar 

emot brödet först medan den är Paulus som först tar emot vinet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Pojanen, 2010 
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Tabell 1. Ikonerna och dess innehåll 

Ikon nummer utensilier för vin bröd skålar fisk vegetabilier knivar duk/drapering 

1 x x x - - - - 

2 x x x x - - x 

3 ? x x x x  x 

4 x x x - x x - 

5 x - - - - - x 

6 x x x - x - x 

7 x - - - - - x 

8 x x x - - x x 

9 x x x x x x x 

10 x x x x x x - 

11 x x x - x x - 

12 x x - - - - x 

13 x x x - - - - 

14 x x - - - x - 

15 x x - - - - - 

Källa: Ikonerna med figurnummer 1-15 i denna text. 

 

Tabell 1 åskådliggör de 15 ikonerna som studeras här och deras innehåll. Av de 15 ikonerna 

förefaller samtliga ha utensilier för vin, med undantag för nummer 3 som är tveksam. 

Innehållet i skålarna på den ikonen är otydligt, skålarnas färg är mörk och det kan tolkas som 

djuprött vin. Fisk finns i 4 av ikonerna och i sex av ikonerna förekommer vegetabilier i form 

av vad som förefaller vara morötter och lök. I 6 av ikonerna finns knivar med, olika till 

antalet. Bordets drapering finns i 8 av ikonerna och då i form av dukar som faller ner i 

draperande veck. En av ikonerna som har detta är ikonen i koppar, det kräver stor 

yrkesskicklighet att på en sådan liten yta kunna få med en draperad bordsduk i veck.  
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7. Analys och diskussion 

 

Jag har valt att använda mig av två olika metoder i min undersökning, dels av arkivstudier i 

Georgiens huvudstad Tbilisi, i kombination med att söka fram ikoner av den sista måltiden 

som finns i privat ägo i Sverige. När jag analyserat ikonerna har jag studerat dem utifrån två 

perspektiv, dels ett religionshistoriskt och dels ett gastronomiskt. Ur det religionshistoriska 

perspektivet har ikonerna studerats utifrån var Jesus och hans lärjungar finns i kompositionen 

och vilka av gestalterna som har glorior. Ikonerna har studerats ur det gastronomiska 

perspektivet genom att studera bordet och dess måltidselement. 

 

Därtill har jag gjort en litteratursökning genom att jag har gått igenom många böcker som 

handlar om ikoner, där olika motiv presenteras. Litteraturen har valts ut genom att jag gått 

igenom Libris databas med sökord som ikon, ikoner, Icons. Utfallet i Libris är stort och jag 

har valt ut böcker som har ikoner som illustrationer, böcker utan ikoner har valts bort 

eftersom dessa inte har fyllt något syfte i denna studie. Jag är förvånad över hur få gånger 

ikoner som avbildar den sista måltiden finns återgiven i dessa böcker. Detta har gjort att jag 

lagt ned mycket tid på att studera dessa böcker med ett magert resultat, jag har endast funnit 

en ikon som jag har kunnat använda i undersökningen. Litteraturgenomsökningen har för mig 

därför varit en anti-klimax. Jag är medveten om att det finns andra motiv som är viktiga inom 

ikonmåleriet såsom Jesu födelse, Gudsmodern, olika helgon och så vidare. Dock hade jag trott 

innan jag började med litteraturgenomsökningen att en sådan central händelse som när det nya 

förbundet tillkännages och som ligger till grund för kristendomens tillblivande var ett centralt 

tema inom ikonmåleriet. Ikonböckerna har där gett mig fel i min uppfattning. Jag har inte 

lyckats röna ut varför den sista måltiden inte är mer frekvent förekommande i ikonböckerna. 

En möjlig anledning kan vara att merparten av ikonböckerna är framställda som konstböcker 

och att det då välja andra motiv. Jag menar inte att motivet den sista måltiden inte finns 

avbildad på fler ikoner än vad jag funnit, enbart att den inte visas i ikonböckerna. Det kan inte 

uteslutas att om jag funnit fler ikoner med det aktuella motivet kan resultaten ha blivit 

annorlunda, det kan heller inte uteslutas att det kunde ha blivit åt andra hållet. Det vill säga att 

de resultat som nu framkommit hade stärkts av flera ikoner.  

 

Arkivstudien och sökandet efter privata ikoner har varit till stor hjälp eftersom 12 av de 15 

ikonerna utgör materialet för undersökningen. Jag bedömer att det nämnda sökandet har gett 

undersökningen ett djup som den inte fått annars eftersom undersökningsmaterialet dels har 
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hittats i arkiv, de miniatyrer som har presenterats här har mig veterligen inte publicerats 

tidigare i Sverige. Att få förtroende att publicera och studera ikoner i privat ägo har även det 

gett uppsatsen ett djup som den annars inte fått eftersom dessa ikoner inte återfinns i kyrkor 

som alla kan gå och besöka.  

Den tidigare beskrivningen av det judiska köket ger starka indikationer om hur omfångsrikt 

det var. Det judiska året hade och har fortfarande flera stora högtider men ingen som är så 

viktig som påskhögtiden och den måltid som åtföljde och fortfarande åtföljer firandet. 

 

Tidigare i texten under avsnittet om teori presenterades Eliades 45och Söderlinds teorier46 om 

dels den religiösa människan men även den gastronomiska. Där klargjordes också att endast 

delar av dessa teorier skulle komma att appliceras i den kommande texten.  Kombinationen av 

Eliades och Söderlind teorier har tidigare används i en studie som behandlar kosthållets roll 

för fredlig samexistens bland troende judar, kristna och muslimer i Georgiens huvudstad 

Tbilisi. Den studien skiljer sig på flera sätt från den här studien eftersom de kombinerade 

teorierna där appliceras på ett intervjumaterial som är utförd med nu levande informanter. 

Den studien är även mer komplex än denna eftersom den spänner över tre religioner. Genom 

att de två studierna är olika kommer olika resultat att framkomma. Intressant är dock att 

samma sammanslagning av teorierna kan användas på så skilda material även om utfallen blir 

olika. Att utfallen blir olika uppfattar jag som en styrka hos det teoretiskt använda 

ramverket.47 

 

Eliades teori om den religiösa människan har inte fått stå oemotsagd och har fått kritik på 

flera olika områden och punkter. Jag nämnde tidigare i arbetet att jag uppfattar Eliades teori 

som en genomtänkt teori som inte minimerar eller bagatelliserar den religiösa människan. Jag 

uppfattar teorin precis tvärtom, den ger ett djup till den existerande religiösa människan som 

tas på allvar inom Eliades teoretiska ramverk. Det kan eventuellt uppfattas som att det finns 

en spänning mellan de två teorier som jag använt mig av i uppsatsen. Detta på grund av att 

Eliade bland annat har kritiserats för att inte vara historiskt medveten och Söderlinds teori 

visar bland annat på att den historiska förankringen hos de faktorer som utgör eller bildar den 

gastronomiska människan är av stor vikt. Den historiska vinkeln kan uppfattas som 

                                                 
45 Eliade, 1963: 59, 1968: 17, 29, 32, 35, 37, 43–44, 46-68 
46 Söderlind, Ulrica, 2010: 6-30 
47 Söderlind, 2015: 158-180 
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konservativ och som inte förändras eller påverkas av intryck utifrån och att den gastronomiska 

människan då blir fastlåst i den rollen. Den historiska aspekten är dock en parabel i den 

komplexitet som utgör den gastronomiska människan. Även om den historiska aspekten är 

viktig i den gastronomiska människans identitet innebär detta dock inte att den gastronomiska 

människan är statisk, utan tvärtom, hon är mycket komplex. Jag uppfattar även Eliades 

religiös människa som komplex och inte statiskt, trots den kritik som riktats mot teorin om 

den religiösa människan. För mig finns det inget motsatsförhållande mellan de två teorierna 

eller mellan den religiösa och gastronomiska människan, jag uppfattar dessa två identiteter 

som komplement till varandra. 

 

Eftersom det motiv som studerats i ikonerna är den sista måltiden och motivet idag 

representerar intagandet av nattvarden för troende kristna menar jag att delar av Eliades teori 

om den religiösa människan återfinns i motivet självt. Jag syftar på de delar av Eliades teori 

som behandlar den religiösa människans strävan eller önskan om att leva så nära världens 

centrum som möjligt. Detta görs med hjälp av både det egna hemmet och kyrkorna i detta fall. 

Dessa byggnader representerar tröskeln mellan den profana och sakrala världen. Detta betyder 

att de troende vid varje nattvardstillfälle träder över tröskeln mellan de båda världarna och gör 

även en resa genom tiden och förtär nattvarden som den var vid ursprungstillfället när Jesus 

med sina ord att vinet är hans blod och brödet hans kropp. Enligt Eliades tankar är det i 

sådana fall vinet och brödet som är väsentligt och inga andra livsmedel. 

 

Även om det förefaller som att enbart vinet och brödet är av betydelse vid intagandet av 

sakramenten enligt Eliade,  menar Söderlind att det är mer komplext än så. Komplexiteten 

finns inbäddad i gastronomin i sig själv, från det att en människa föds tills hon går ur tiden 

vilket gör att gastronomin är en omfattande del av människans existens och identitet. Det blir 

även mer komplext med tanke på att den gastronomiska identiteten inte med nödvändighet är 

densamma hos samtliga individer som tillhör samma grupp. Nedan kommer jag med hjälp av 

Söderlinds teori att analysera måltidselementen i ikonerna. 

 

7.1 Utensilier för vin 

Utensilier för vin finns med i samtliga ikoner med undantag för eventuellt en (fig. 3). Det 

troligaste är dock att det som är mörkt i skålen i avbildningen är mörkrött vin. Detta med 

tanke på att vinet var centralt inom den judiska måltidskulturen. Vinet som dracks var 

koschervin och tillverkat efter speciella regler, vilket är en kraftfull identitetsmarkör till andra 
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vinmakare och grupper som drack annat vin än det som var koscher. Utensilierna för vin är 

dels bägare, skålar och kannor. Där både skålar, bägare och/eller kannor förekommer är de 

samtliga avbildade i samma material på alla ikonerna med undantag från en ikon (fig. 9). I 

ikonen (fig. 9) förefaller dessa vara av metall eller eventuellt glas. Även om det vanligaste 

materialet för tillverkning av dryckeskärl bland allmänheten var lera eller keramik så förekom 

det även tillverkning i metall och glas. Att avbilda dessa vinkannor i ett annat material än lera 

kan tolkas som att innehållet i kannorna var av stor vikt och betydelse eftersom det handlar 

om ett dyrbart material. Detta indikerar att de som är församlade eller deras värd tillhörde en 

samhällsklass där det fanns ekonomisk möjlighet att inköpa utensilier för vin i dessa material. 

Detta kan även tolkas som att de församlade i sig själva var av betydelse i samhället. 

 

7.2 Bröd 

Samtliga ikoner har bröd avbildat. Detta är inte förvånande med tanke på att bröd tillsammans 

med vin var en basföda i det judiska kosthållet. Vid den påskhögtid som Jesus firade med sina 

lärjungar bör brödet ha varit ett ojäst bröd, under förutsättning att de följde den judiska 

traditionen vid påskfirandet. Om sällskapet gjorde det är det av intresse att studera de 

avbildade bröden närmare. Ingen av ikonerna förefaller ha ojäst bröd avbildat, det förefaller 

istället vara jästa bröd i olika former och utförande. Om ikonmålarna har frångått det ojästa 

Matzabrödet och valt att avbilda jästa bröd infinner sig frågan vad som är anledningen till 

detta. Det är i sådana fall ett brott mot den judiska påskmåltiden och dessa traditioner. En 

anledning till detta brott mot en tradition och en identitet kan vara att ikonmålarna har haft en 

önskan att markera och befästa tillhörigheten med en ny identitet-den kristna. En fråga 

infinner sig utifrån den tankegången om vilket sädesslag som de jästa bröden då skulle vara 

bakade på, korn som var vanligt i den judiska traditionen eller något annat. Bröden förefaller 

vara gyllenbruna till färgen på ikonerna, vilket kan indikera att säden då kan ha varit vete, 

även om det var ett dyrt livsmedel. Om så är fallet är det en kraftig identitetsmarkör mot den 

judiska identiteten och för den kristna identiteten.  

 

Det finns flera framställningar av brödet i ikonerna, vissa av framställningarna har enbart ett 

större bröd avbildat, det är ett jäst bröd och ger en indikation av att illustrera vad som hände 

vid påskhögtiden där Jesus bryter och delar brödet med sina lärjungar. Andra ikoner har flera 

bröd avbildade i form av mindre bröd som kan tolkas som portionsbröd, dock inte tillräckligt 

många för att samtliga skall få ett bröd var. Även här ger bröden en indikator om att bröden 

skall brytas som under den ursprungliga måltiden. På de ikoner där de församlade har ett 
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varsitt bröd tolkar jag det som att det är varsitt portionsbröd, vilket ger brödbrytelsen en annan 

innebörd eftersom det då inte borde förekomma någon.  Brödet på en del av ikonerna 

förefaller kunna vara vad som idag kallas för lavashi bröd. Ett bröd som förefaller ha sitt 

ursprung i trakterna av vad som idag är Turkiet och Armenien. Ett tunt bröd som gräddas på 

varma hällar eller pannor och som sedan viks ihop till trekanter. Det förekommer således två 

olika sorters bröd på ikonerna, ingen av dem påminner dock om det judiska Matza brödet. 

Bröd saknas i två av ikonerna, vilket är intressant med tanke på Jesus ord om att brödet är 

hans kropp. Ett sådant centralt livsmedel förväntade jag mig skulle finnas med på samtliga 

ikoner.  

 

7.3 Skålar 

Skålar i olika former förekommer avbildade på 10 av de 15 studerade ikonerna, ibland är de 

tomma, ibland innehåller de fisk andra gånger är innehållet vin. På de ikoner där skålar 

förekommer förefaller de vara tillverkade i lera/terrakotta. Som tidigare nämnts var detta det 

vanligaste materialet att tillverka hushållsgods i under Jesus tid. Här förefaller det således som 

att det inte är ett brott mot den judiska identiteten, eller så kan det tolkas som en förlängning 

av den judiska identiteten in i den kristna.  

 

7.4 Fisk 

Fisk finns avbildat i fyra av de 15 ikonerna. Det är en eller två fiskar som finns med på dessa 

ikoner. Fisk var som beskrivits tidigare ett vanligt livsmedel inom den judiska kosthållningen 

men jag tolkar fiskarna förekomst som en koppling till ett av Jesu mirakel (Joh 6: 1-15)48där 

han föder en större ansamling av människor med några bröd och fiskar. Därtill tolkar jag 

fiskarna som en symbol för Kristus själv med tanke på att fisken blev en mycket tidig symbol 

för Kristus, det vill säga en kraftig identitetsmarkör för den nya religionen-kristendomen. En 

möjlig tolkning till motivet och lärjungen som sträcker sig efter fisken kan vara att det inte är 

fisken som lärjungen försöker nå utan det är Jesus Kristus, Guds son som lärjungen söker få 

kontakt med och fisken således är en metafor. Fisken kom även att bli det animaliska 

livsmedel som var tillåtet att äta under olika former av kristen fasta. Att fisken således finns 

på fyra av de 15 ikonerna är intressant eftersom fisken är viktigt inom kristendomen.  

 

 

                                                 
48 Bibeln 
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7.5 Vegetabilier 

I likhet med fisk är vegetabilier inte vanligt förekommande på de studerade ikonerna, 

vegetabilier finns på sex av de 15 ikonerna. De vegetabilier som finns avbildade är morötter 

och vad som förefaller vara olika sorters lökar.  Tidigare i texten har det nämnts att 

vegetabilier var vanligt inom det judiska köket, där morötter och lök förekom frekvent. Jag 

har dock inte funnit att morötter och lök skulle ha haft en speciell ställning bland andra 

vegetabilier. Varför just dessa två vegetabilier är avbildade och inte andra är för mig i 

dagsläget okänt. Det är inte förvånande om de första kristna skulle ha fortsatt att äta 

vegetabilier som en del av kosthållningen eftersom det under denna tid rörde sig om 

jordbrukssamhällen. Vegetabilierna kan tolkas som ett livsmedel som överfördes från den 

judiska måltidskulturen in i den kristna, en förlängning av det judiska köket.  

 

7.6 Knivar 

Knivar förekommer på sex av de 15 ikonerna, detta är inte förvånade eftersom kniven är det 

äldsta ätverktyget. Kniven användes inte enbart vid måltider utan var även ett vapen och ett 

verktyg i vardagen. Under det som kom att bli Jesus sista påskmåltid är det fullt möjligt att 

knivar förekom för att skära upp de olika livsmedlen som fanns på bordet. I övrigt torde 

livsmedlen ätits med händerna med hjälp av bröd. Detta var inget som var specifikt för den 

judiska kulturen utan var vanligt bland flera grupper i samhället. Det går således inte att tala 

om kniven som en identitetsmarkör för någon specifik kultur. Kniven var ett praktiskt redskap 

för aktiviteter i vardagen, både till måltider och annan verksamhet. 

 

7.7 Duk/drapering 

Av de 15 ikonerna är det åtta som har bordsduk, några har draperade dukar, andra inte. Om 

duk förekom på bordet när Jesus firade sin sista påskhögtid är okänt. Duken som är avbildad 

på de åtta ikonerna kan ha placerats där som en detalj för att göra kompositionen mer 

komplett.  

 

7.8 Jesus och hans lärjungar 

I de studerade ikonerna bär Jesus ensam gloria i 13 av ikoner, en av ikonerna avbildar 

samtliga med glorior och en ikon har samtliga glorior utom två av lärjungarna. Både Jesus och 

lärjungarna är stående i en av ikonerna (fig. 15). Att avbildas med gloria är ett tecken på att 
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personen anses som helig.49 Den ikonen som skiljer sig från de övriga i kompositionen är den 

ikon som visar nattvarden från två håll där Jesus delar ut brödet och vinet från två olika håll. 

Denna ikon visar samtliga stående eftersom Jesus är den som delar ut vinet och brödet och de 

övriga lärjungarna står i kö och väntar på sin tur. Det är den enda ikonen där ett bord inte 

förekommer. I de övriga 14 ikonerna är bordet centralt och i majoriteten av de ikonerna är 

Jesus och lärjungarna sittande. Att avbilda Jesus och hans lärjungar sittande är märkligt med 

tanke på att under den aktuella tiden lågs det till bords vid måltider. Denna sedvänja är något 

som levde kvar under hela den antika perioden i flera kulturer och var inget unikt för den 

judiska kulturen. Varför Jesus och hans lärjungar inte avbildas liggande till bords är ett 

frågetecken, en möjlig förklaring är att de som målade förlagorna till de studerade ikonerna 

här ansåg att det var en bättre komposition med sittande människor. Detta kan inte knytas till 

den teori som används i denna studie. För tillfället får detta förbli ett frågetecken.  

 

7.9 Ikonens framställning 

Med tanke på att det som avbildas på en ikon inte skall visa Kristus eller andra heliga 

personers signifikanta erfarenheter eller svårigheter i livet, utan människor som uppnått sin 

personliga perfektion, människor som har skapats som avbilder av Gud bör således den sista 

måltidens motiv visa hur lärjungarna uppnått sitt klimax i likhet med Kristus fulländning till 

Gudom. Jag kan dock inte låta bli att fundera över motivet med den sista måltiden eftersom 

det motivet återger en faktisk händelse och om motivet på en ikon inte skall visa Kristus eller 

andra heliga personers signifikanta erfarenheter eller svårigheter i livet, vad avbildas då på 

ikoner med den sista måltiden som motiv? Det är en fråga som jag inte kan svara på i den här 

studien men jag finner frågan väl värd att fundera över. En annan fråga som har kommit till 

ytan är hur resultaten från studien hade blivit om det hade analyserats med hjälp av en hypotes 

och inte med ett teoretiskt perspektiv.   Det är något som får lämnas till framtida forskning i 

ämnet. 

 

8. Sammanfattning 

Studien har haft sitt fokus på ett specifikt motiv inom ikonkonsten: den sista måltiden. 

Motivet är valt utifrån mitt eget intresse för gastronomi och religion. Av den anledningen 

används i studien en teori som bygger på Eliades teorier om den religiösa människan och 

                                                 
49 Syster Patricia, Birgittasyster, Klostret Pax Mariae, Vadstena, personlig kommunikation, 2017-05-01 
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Söderlinds teori om den gastronomiska människan. Efter analys av ikonerna framkom det att 

samtliga delar av teorin inte var applicerbara, av den anledningen används delar av teorin.  

 

Studien omfattar 15 ikoner, varav 12 avbildningar är från privatpersoner eller från 

nationalarkivet i Georgiens huvudstad, Tbilisi. Ikonerna studerades således ur två olika 

perspektiv, det religionsvetenskapliga och det gastronomiska. Måltidselementen som återfinns 

i ikonerna är utensilier för vin, bröd, skålar, fisk, vegetabilier, knivar samt duk med eller utan 

drapering.  Eliades tankar om den religiösa människan och hur hon strävar efter att komma så 

nära världens centrum som möjligt där både hemmet och kyrkorna representerar tröskeln 

mellan den profana och sakrala världen, där den troende även förflyttar sig i tiden, till 

ursprungstiden stämmer väl in på de troende kristna varje gång de intar nattvarden. De förtär 

då brödet och vinet såsom vid ursprungsmåltiden, det vill säga när Jesus firar sin sista 

påskhögtid med sina lärjungar. Söderlinds teori om den gastronomiska människan visar att 

delar av måltidselementen som avbildas kan härledas till identitet, tradition men även 

brytande med judiska föreställningar in i en ny identitet-den kristna. Vissa av 

måltidselementen såsom duk och knivar faller utanför ramen av den använda teorin.  
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