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1.  INLEDNING. 
 
 

” The greatest Art in the world was made in its place and for its place.” – John Ruskin 
 
 
Vid fasadrenoveringen av fastigheten Hälsan 4 år 2007 så upptäcktes av en tillfällighet att under 
lagren av linolje-, plast-, och alkydfärg så dolde sig ett antal bortglömda målningar strax under 
takfoten.1 Dessa målningar var utförda i en kalkputsteknik, s.k. sgraffito, av italienskans graffire, 
skrapa eller rista, där det underliggande och olikfärgade, kalkbruksskiktet skrapas eller ristas fram för 
att på så sätt skapa bilder. Troligen rör det sig också om italienska yrkesmän som har skapat 
sgraffito-serierna i kvarteret Hälsan 4.2 
 
När upptäckten av sgraffiton gjordes så tillkallades Stockholms Stadsmuseum och fastigheten blev 
grönklassificerad vilket betyder att den har ett särskilt intresse ur en historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synvinkel och att utsmyckningen av dessa skäl måste återställas till sitt 
ursprungliga skick. 
 
Sgraffito är relativt ovanligt på byggnader i Sverige. Tekniken var och är kostsam, det behövdes 
således specialister för att utföra arbetet. Frågan är varför byggherren och arkitekten valde att 
använda denna utsmyckningsform till ett vanligt bostadshus? Byggnaden i sig är utförd i en 
tidstypisk nyrenässansstil och sgraffiton anknyter med sina florentinska rötter till detta renässansarv. 
 
Det ovanliga med sgraffitoutsmyckningen på fastigheten Hälsan 4 är också att samtliga bildfält är 
olika, de utsmyckningar som hittats, restaurerats eller analyserats på andra fastigheter, uppvisar 
tämligen likartade eller repeterade bildfält.3 
 
Vilken funktion och betydelse spelade sgraffiton för fastighetens uttryck och finns det en vidare 
allegorisk innebörd och budskap till omvärlden än enbart de rent stilhistoriska referenserna till 
byggnadens nyrenässansstil? Fastigheten Hälsan 4 uppfördes 1884-85 och i det motsatta hörnet av 
kvarteret uppfördes vid samma tid en ytterligare ett bostadshus, Hälsan 2, likaledes i nyrenässansstil. 
Dessa två hus kom således att bilda en pendang till den mellanliggande Immanuelskyrkan som 
invigdes 1886.  
 
Den ursprungliga funktionen och sgraffitons innebörd har gått förlorad med åren och denna uppsats 
ska ses som ett försök att tolka och i någon mån återupprätta en slags förståelse för denna 
utsmyckning och dess funktion. 
Mot bakgrund av den accelererande urbaniseringen under 1870-, och 1880-talet, framväxten av 
väckelse-, och frikyrkorörelsen och den därmed sammanhängande och efterföljande frigörelsen från 
Svenska Kyrkan så vill författaren försöka sätta in utsmyckningen i en socio-historisk kontext. 

                                             
1 Nelson, Per, Antikvarisk förundersökning inför fasadrenovering, Per Nelson byggnadsvårdsbyrå. 2007 

2 Marchner, Solveig, Konserveringsrapport, konservering och restauration av 32 sgraffitofält Kv. Hälsan 4, 
Tegnérgatan/Tulegatan, Skanska Stenkonservator, 2009, s 4 

3 Ramqvist, Philip, Unika fasadmålningar funna vid renovering, Dagens Nyheter 2007-11-10 
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1.2  Syfte och frågeställning. 
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är således att försöka klarlägga varför fastigheten smyckades 
med sgraffito samt att försöka utröna om denna utsmyckning har ett samband med den tidigare 
intilliggande men numera rivna Immanuelskyrkan. Den hypotes jag vill pröva är om 
fasadutsmyckningen av Hälsan 4 var tänkt att fungera som ett allegoriskt budskap, en förmedling av 
en världsbild och samtidigt också verka som en formerande kraft vid etablerandet av det år 1878 
grundade Svenska Missionsförbundet. Detta för att på så sätt ge samfundet en både historisk, kyrklig 
och samtidigt världslig förankring i dåtidens Stockholm och i det svenska samhället.  
 
De frågeställningar som jag ämnar försöka besvara är: 
 
Finns det ett allegoriskt budskap i bildserierna? 
 
Kan detta allegoriska budskap kopplas till etablerandet av Svenska Missionsförbundet och byggandet 
av Immanuelskyrkan? 
 
Vilken var den tilltänkta publiken för budskapet?  
 
1.3  Teori och metod. 
 
Vid tolkningen av de enskilda bilderna så kommer en ikonologisk analys att tillämpas för att försöka 
utröna de individuella målningarnas innebörd liksom de enskilda avsnitt som de utgör i den totala 
bildseriens budskap. I den övergripande tolkningen av sgraffiton och dess funktion så kommer 
semiotiken att användas för att försöka finna ett samband mellan bildserierna som allegoriskt 
budskap och etablerandet av Immanuelskyrkan med dess värdegrund och världsåskådning. 
Sambandet mellan avsnitten i bildseriernas innehåll, det allegoriska budskapet och etablerandet av 
Svenska Missionsförbundet samt byggandet av Immanuelskyrkan ska alltså knytas samman med 
etablerandet av detta samfund mot bakgrund av den samhälleliga utvecklingen. 
 
 
1.4  Avgränsningar. 
 
Uppsatsen kommer som nämndes ovan att fokusera på analysen av den bildserie i sgraffito som 
pryder fastigheten Hälsan 4. Av de 32 bildfälten så kommer den huvudsakliga analysen och 
diskussionen att, koncentreras till och i störst utsträckning omfatta, de 14 bildfält som avbildar 
gestalter och deras attribut eftersom det är dessa som främst tycks ha de mest retoriska, symboliska 
och betydelsebärande elementen samt innehålla ett eller flera allegoriska budskap. De övriga 
bildfälten syns mest ha dekorativa inslag, i form av akantusblad, kandelabrar och putti eller teman 
som är svåra att hänföra eller ha ett svagt samband med de gestalter och budskap som denna studie 
koncentreras till. 
 
Eftersom den gamla Immanuelskyrkan inte finns kvar så kan enbart indirekta referenser till denna 
göras genom tillgängligt bildmaterial från Stockholms stadsmuseum, Stockholms stadsarkiv samt 
Stockholms Stadsbyggnadskontor. De eventuella djupare religiösa tolkningarna eller teologiska 
innebörderna kommer att lämnas därhän såvida de inte har betydelse för tolkningen av bildserierna.   
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Allegoriforskningen är så pass omfattande att det inte finns utrymme för att redogöra för den här 
men en mindre diskussion och modernare infallsvinklar i ämnet diskuteras under kapitel 2.4.1. Om 
allegorier och budskap, men även i kapitel 3. Sammanfattning och slutsatser. 
 
 
1.5  Material. 
 
Det grundläggande materialet utgörs således av sgraffitofälten och bilderna som vetter mot 
Tegnérgatan, Tulegatan samt innergården mot fastigheten Hälsan 3. 
Inför och efter restaureringsarbetet så har konservatorerna och byggnadsantikvarierna författat 
rapporter som behandlar renoveringsarbetet, materialens beskaffenhet inför renoveringen samt 
redogjort för de problem, lösningar och metoder som använts för att återställa bildfälten. Man har 
också författat kortfattade identifieringar och tolkningar av de enskilda bildfälten. Den arkitektoniska 
och byggnadshistoriska genomgången omfattar framförallt ritningar, officiella dokument, 
anteckningar och inventeringar från Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stadsarkiv och Stockholms 
stadsmuseum. I den historiska, ikonografiska och allegoriska framställningen och genomgången så 
har författaren framförallt använt sig av litteratur som på olika sätt behandlar dessa områden. 
Fotografierna är tagna av författaren och har främst använts i den ikonografiska, semiotiska och 
allegoriska tolkningsprocessen. 
 
1.6 Tidigare forskning. 
 
Sgraffiton som utsmyckningsform på byggnader och fasader har, som nämndes tidigare, varit ganska 
ovanlig i Sverige och någon svensk forskning på området har inte kommit till författarens 
kännedom. 
 
De avhandlingar som existerar är övervägande tyskspråkiga och behandlar huvudsakligen sgraffiton, 
dess ursprung, utbredning och gestaltning med vidhängande byggnadsinventering i renässansens 
Florens och Toscana som t.ex. i Günther och Christel Thiems Toskanische Fassadendekoration. 
Marianne Stockebrand har i sin avhandling, Fassadendekorationen in Sgraffito in Florenz im 19. und 
20. Jahrhundert, framförallt behandlat sgraffitons historik, dess återkomst, dess utformning och 
utveckling som konst-, och uttrycksform på Florentinska hus under 1800-, och 1900-talet.  
 
Ett av de få engelskspråkiga verken i ämnet är George Bankarts The art of the plasterer från 1908 där 
historiken kring de olika kalkputs-, och utsmyckningsteknikerna redovisas liksom en redogörelse för 
de olika tekniker som stuckatörer använde under renässansen samt slutligen, dessa 
utsmyckningsformers användning och utbredning i Storbritannien under äldre och nyare tid. Boken 
skrevs och kan ses som ett inlägg i den diskussion kring hantverksskicklighet kontra 
maskintillverkning som initierades av John Ruskin och Arts and Craft-rörelsen. 
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2. AVHANDLING. 
 
2.1  Det expanderande Stockholm, kvarteret Hälsan och en stad i förändring. 
 
Stockholm genomgick radikala förändringar under 1870-, och 1880-talet. Folkmängden ökade från 
136.000 till över 300.000 på bara några få årtionden fram till år 1900. De inre delarna av staden 
ansågs färdigbyggda och intresset började vändas bl. a. mot det relativt oexploaterade område som 
idag kallas Vasastan för att därmed täcka behovet av bostäder och andra typer av lokaler.4   
 
Albert Lindhagen hade 1866 presenterat sitt förslag till en ny stadsplan där den blivande 
omdragningen av gatunätet visades och kom att omfatta såväl Birger Jarlsgatan som Tegnérgatan 
(Tre backar långgatan). Den på många sätt genomgripande omstöpningen av Stockholm var influerad 
av Haussmanns planer för Paris med dess boulevardsystem och ska kanske ses som en anpassning av 
den växande staden till en ny tid med nya behov och samtidigt en ökande urbanisering. 
Mot denna skisserade bakgrund ska den nya bebyggelsen och omdaningen av kvarteret Hälsan ses. 
Arkitekten Gustaf Sjöberg fick uppdraget att rita de två bostadshusen samt den mellanliggande 
Immanuelskyrkan. Byggherre för kvarteret Hälsan 4 var N. J. Bengtsson. 
Det finns inte mycket skrivet om arkitekten Gustaf Sjöberg men man vet att han bl. a. var elev till 
Fredrik Wilhelm Scholander, den store förespråkaren för nyrenässansstilen som verkade i en tid som, 
enligt Scholander, präglades av en frånvaro av ett behov av att ge sina idéer ett monumentalt 
uttryck. I brist och i väntan på dessa idéer så fick nyrenässansstilen fungera som ett uttryck och en 
stil som var flexibel, internationell, kosmopolitisk men också universell.5    
 
Gustaf Sjöberg hade tidigare ritat bl.a. Missionsföreningens hus i Uppsala, Blasieholmskyrkan och ett 
flertal andra byggnader runt om i Sverige. De första missionsföreningarna inhystes i större rum i 
enskilda boningshus eller i enklare samlingslokaler. Det missionsföreningshus som Gustaf Sjöberg 
ritade i Uppsala var enkelt till utseendet och tanken var att detta och andra missionsföreningshus 
inte skulle urskilja sig gentemot omgivande bebyggelse, kanske i synnerhet kyrkor och inte heller 
smyckas med kyrkliga eller religiösa symboler.6 Det är kanske framförallt med detta i åtanke som 
man ska se byggandet av Immanuelskyrkan och de omgivande bostadshusen kanske framförallt 
Hälsan 4 med sina allegoriska sgraffito-serier. Samtidigt visar bygget av de både bostadshusen och 
Immanuelskyrkan i kvarteret Hälsan på ett trendbrott såtillvida att man här bygger en riktig kyrka 
detta kanske också ska tolkas som ett steg i separeringen gentemot Svenska Kyrkan men också som 
anpassning till en ny urban företeelse där man behöver synas och profilera sin närvaro i den 
begynnande storstadens stadsrum.7 
 
 

                                             
4Hallerdt, Björn och Råberg, Marianne, Sydöstra Vasastaden, Byggnadsinventering, Stockholm stadsmuseum, 
Stockholm, 1975, s 14-16  

5 Grandien, Bo, Drömmen om renässansen – Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare, 
Nordiska muséets handlingar 93, Stockholm, 1979, s 437 -438 

6 Lindahl, Göran, Högkyrkligt, lågkyrkligt, frikyrkligt i svensk arkitektur 1800-1950, Svenska kyrkans 
diakonistyrelses förlag, Stockholm, 1955, s 57 

7 Lindahl, s 57 
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2.2  Den svenska frikyrkorörelsen och formerandet av Svenska Missionsförbundet. 
 
Svenska missionsförbundet grundades vid utbrytningen från den inom Svenska kyrkan, inomkyrkliga 
rörelsen, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen år 1878. Den svenska väckelse-, och frikyrkotendenserna 
hade dock uppstått tidigare som en reaktion mot en alltmer stelnad svensk kyrka och en önskan om 
en reformering av denna och dess ritualer, inom missionsföreningarna med en betoning på 
framförallt nattvardsgången. Den personliga väckelsen upplevdes som viktig istället för den upplevda 
rutinmässiga kyrkligheten.8 Samtidigt med denna önskan om reformering så fanns det också en 
önskan om att kvarstå som en del av den Svenska kyrkan, flertalet präster som kom att ingå i 
frikyrkorörelsen tillhörde dessutom Svenska kyrkan. De första tendenserna i Sverige till en önskan 
om en nyordning uppstod redan under sjuttonhundratalet med den herrnhutska rörelsen, den stora 
förändringen och de separatistiska tendenserna började bli märkbara först under mitten av 
artonhundratalet. Redan under tidigt artonhundratal hade dock det norrländska läseriet betonat 
vikten av att gå tillbaka till bibelns texter för att läsa och begrunda dess innehåll. Denna inställning 
att gå tillbaka till texten och i missionsföreningarnas fall kanske framförallt Nya Testamentet, vilket 
betonades av de ledande predikanterna Erik Jakob Ekman och Peter Paul Waldenström. Den 
vanligaste frågan bland människor under 1870-taleti den s.k. Försoningsfrågan, som handlade om att 
det var människan och inte Gud som behövde och blev försonad genom Jesu försoning på korset, ska 
ha varit; Var står det skrivet?9 
 
Läsandet och bildningen kan dock inte enbart tillskrivas väckelse-, och frikyrkorörelsen eftersom 
folkskolan infördes i Sverige 1842 men de har säkerligen med sitt ifrågasättande och en betoning av 
läsandet starkt bidragit till folkrörelsernas framväxt och till viss del även bidragit till 
demokratiseringen av det svenska samhällslivet. 
Väckelse-, och frikyrkorörelsen eller som de kom att benämna sig själva i början Lutherska 
missionsföreningar, tycks således redan från början ha haft starka inneboende, ifrågasättande 
tendenser och en vilja till frihet i det religiösa utövandet men också i synen på prästämbetet. Inom 
det som skulle komma att bli Immanuelskyrkan men även Svenska Missionsförbundet så betonades 
vikten av lekmannapredikanter. Likaså underströks vikten av de troendes beläsenhet, det lutherska 
arvet samt ett anammande av Nya Testamentets framhävande av en kärleksfull Gud till skillnad från 
det Gamla Testamentets dömande Gud. 
Vidare betonades att man skulle komma i tro innan dopet och detta är intressant ur flera aspekter, 
dels tyder det på en syn på människan som en medveten, kunskapssökande och reflekterande individ 
men också som en varelse som kan gör aktiva val. Kanske kan detta också tolkas som behovet av 
men också framväxten av ett nytt samhälle där den enskilde individen ställs inför nya krav i mötet 
med det omgivande samhället, dess institutioner, verksamheter och medborgare? 
 
Den demografiska sammansättningen i missionsföreningarna och sedermera i frikyrkorna spänner 
över flera socialgrupper men det fanns en stor grupp bättre bemedlade, utbildade och socialt 
framstående som var medlemmar, varav ett flertal präster och på många sätt säkerligen drivande i 
utvecklingen mot en frikyrka.10 
                                             
8 Hofgren, Alan, Svenska trossamfund, historia, tro och bekännelse, organisation, gudstjänst-, och fromhetsliv, 
EFS förlaget, Hässleholm, 1971, s 59 

9 Lindberg, Alf, Väckelse, frikyrklighet, pingströrelse, Pingstskolornas skriftserie, Södertälje, 1985 

10 Lindahl, s 50 
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Som redan namnet antyder, Svenska Missionsförbundet, idag Svenska Missionskyrkan, så handlade 
verksamheten självfallet också om mission, både inre och yttre sådan. Den inre skulle ske i delar av 
Sverige där man uppfattade att ett behov fanns t.ex. Lappland. Den yttre missionen bedrevs i bl. a. 
Ryssland, Kongo, Östersjöprovinserna, Kaukasus, Alaska, Persien och Östturkestan (Xinjiang-
provinsen i dagens Kina).11 
 
  
2.3  Nyrenässansstilen och sgraffito som uttrycksform. 
 
Artonhundratalet kännetecknas av den stora bredden i sitt tillämpande, lån och eklektiska 
användning av tidigare arkitektoniska stilar och uttrycksformer, alltifrån det stilmässiga sökandet 
efter nationella identiteter och den korrekta uttrycksformen för dessa, byggnadernas 
identitetsmässiga koppling som uttryck för deras användningsområde till den avslutande och 
nydanande jugendperioden. Just identiteten och uttrycksformerna för denna identitet, framstår som 
särdeles viktiga i det alltmer industrialiserade och expanderande borgerliga samhällets framväxt 
liksom dess behov av att kunna manifestera detta nya och ökande inflytande i det svenska samhället.  
 
Renässansen och nyrenässansstilen fick, precis som tidigare lånade och använda historiska stilar, stå 
som en förebild och modell för ett flertal olika identitetsskapande uttryck såväl som ideala mänskliga 
egenskaper och färdigheter. Den kanske främste företrädaren för nyrenässansstilen inom arkitekturen 
och det vidhängande ideologiska tankegodset i Sverige var arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander. 
 
Nyrenässansstilen kom således att förknippas med allt från nationella frihetssträvanden i bl. a. Italien 
till att vara ett föredöme och ideal för den mänskliga själens utveckling. Den grundligt utbildade och 
lärda universalmänniskan med kunskaper som sträckte sig över ett flertal konstnärliga, estetiska och 
vetenskapliga områden framstod som ett tidstypiskt ideal.12 
Stilen kom också generellt att ses som ett uttryck för ordning och reda en klar redovisning av 
konstruktionsprinciper liksom att förtydliga form och funktion hos föremål och byggnader.13 
Sgraffiton som uttrycksform har, som nämnts ovan, främst sitt ursprung i Italien och Florens. 
Fasadmåleriet som konstform föregick dock sgraffito men förekom sparsamt under medeltiden. 
Sgraffito och fasadmåleri fick sitt egentliga genombrott under den tidiga renässansen.  
De fasadmålningar som förekom under den sena medeltiden behandlade vanligen religiösa teman i 
form av helgon och förekom huvudsakligen på kyrkor men i och med det som har kommit att 
förknippas med humanismens genombrott under renässansen så började såväl mytologiska som 
allegoriska ämnen dyka upp, särskilt scener från romersk mytologi och kanske speciellt i den mån 
som dessa avbildade dygder och mod.14 
 
Under renässansen fanns det också vissa underförstådda regler kring användandet av fasadmålningar 
och sgraffito som utsmyckning på fasader. I städerna skulle det vara mer allvarliga teman med 

                                             
11 Hofgren, s 61 

12 Grandien, s 167  

13 Kåberg, Helena, Förfärligt Härligt, utställningskatalog, Nationalmuseum, Stockholm, 2007, s 56 

14 Turner, Jane, The dictionary of Art edited by, Grove, MacMillan Publishers, London, 1996, s 737 
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religiösa förtecken och budskap medan det på landsbygden och i mindre städer kunde finnas mer 
utrymme för mytologiska eller andra typer av motiv och budskap. 
Vid den här tiden ansågs det också opassande att fasadutsmyckningarna framhävde byggherren eller 
fastighetsägaren på något sätt. 
Fasadmåleri och utsmyckningar kom, i de olika furste-, och kungadömen som utgör våra dagars 
Tyskland, också att ses som ett didaktiskt verktyg under reformationen för att hålla kunskaperna om 
bibeln vid liv hos befolkningen och utsmyckningarnas användning på husfasader stöddes 
uttryckligen av Martin Luther.15 
 
 
2.4  Sgraffiton i kvarteret Hälsan 4 som allegori och budskap. 
 
 
2.4.1  Om allegorier och budskap. 
 
Inom litteraturvetenskapen och till viss del inom konstvetenskapen så har det pågått diskussioner om 
i vilken utsträckning och hur man kan utläsa allegorier i berättelser och konstverk, hur dessa kan 
eller ska tolkas liksom hur de konstruerats för att uppnå sin verkan. Det finns således ett stort inslag 
av såväl berättartekniska diskussioner kring hur mening och betydelse uppstår liksom den tekniska 
konstruktionen av dessa.  
Den ikonologiska analysen har varit en av de grundläggande metoderna för analyser av konstverk 
och kombinationen med den semiotiska metoden har i många fall inneburit ett genombrott vid 
analysen av allegorier. I den moderna allegoriforskningen har man också utgått från kroppen, både 
bildligt och bokstavligt som bärare av kulturella koder och den därmed sammanhängande 
indelningen i biologiskt kön, genus, klass, ras(postkolonialt perspektiv).16 Denna typ av teorier och 
metoder liksom andra poststrukturalistiska eller materialistiska perspektiv omfattas inte av denna 
uppsats men kan vara fruktbart i framtida analyser och forskning.   
Allegorier har genom alla tider skapat problem för uttolkaren genom sin dubbeltydighet eller som det 
också kan uttryckas genom skillnaden mellan tecknet och det betecknade. 
Steget därifrån är inte långt till de receptionsestetiska teorierna inom konstvetenskapen, dessa 
kommer dock inte att avhandlas här. I fallet med sgraffito-serierna i kvarteret Hälsan 4 blir i ett 
första steg att genom en ikonologisk analys försöka fastställa de enskilda bildernas gestalter och 
symboliska betydelse, en del av detta identifieringsarbete är redan gjort av de anlitade 
konservatorerna och konstnärerna i samband med renoveringen men det råder ändå en viss 
osäkerhet kring några av bildernas ursprungliga utseende och/eller enskilda detaljer i dessa liksom 
tolkningen.17 
Det finns också vissa antydningar i intervjuer med inblandade parter att det kan ha funnits 
kopplingar mellan sgraffiton och Immanuelskyrkan.18 Det andra steget blir att semiotiskt försöka 
etablera bildseriernas denotationer och konnotationer. Eftersom hypotesen är att bildserierna i 

                                             
15 Turner, s 738 

16 Baskins, Cristelle and Rosenthal, Lisa, Early Modern Visual Allegory: Embodying meaning, Ashgate 
Publishing, London, 2007, s 4 

17 Marchner, Solveig, s 7-11 

18 Gustafson, Birgitta, Änglar och demoner, intervju med Per Nelson i Populär arkeologi, 4/2007, s 19 
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kvarteret Hälsan 4 kan utläsas som allegorier och budskap till omvärlden så blir frågorna av 
naturliga skäl hur man ska utläsa bildserierna? Vad är budskapet och vem riktar det sig i så fall till? 
 
Att betrakta sgraffito-serierna som en allegori eller ett budskap betyder att avsändaren har haft 
speciella avsikter, intentioner med bildserien. Några av de antaganden man kan göra utifrån 
bildserien är ändå att inte alla mänskliga eller gudomliga karaktärsdrag, egenskaper liksom deras 
representationsformer finns avbildade. Detta borde betyda att ett medvetet och inte slumpmässigt 
urval har skett. Det finns en mängd litteratur på området att utgå från och med tanke på fastighetens 
referenser till renässansen och dess integrering av antikens panteon med kristendomen så kan det 
handla om alltifrån de Florentinska nyplatoniska lärorna, som de formulerades av t.ex. Marsilio 
Ficino, Pico della Mirandola och Cristoforo Landino, Ovidius Metamorfoser till de handböcker som 
konstnärer använt för att representera moraliska eller andra karaktärsegenskaper samt deras 
uttrycksformer såsom t.ex. Cesare Ripas De Iconologia eller Andrea Alciatis Emblematum Liber.  
 
Beträffande begreppet budskap så finns det ett antal olika tolkningar och funktioner för detta. Ska 
budskapet ena och stärka en gemenskap? Ska det locka potentiella intressenter och en ny publik? 
Ska det rikta sig mot en företeelse, någonting i omgivningen eller visa på en differentiering? Finns 
det en kallelse, ett uppdrag eller en uppgift som ska utföras? Eller ska det, i större eller mindre 
omfattning innefatta alla eller ett flertal av dessa egenskaper?  
Något man bör ha i åtanke vid analysen av sgraffito-sviterna är dock att bilderna antagligen på 
grund av sin höga placering i rummet och i den offentliga miljö där de existerade bör ha haft som 
utgångspunkt att vara relativt lätta att identifiera åtminstone ikonografiskt kanske också 
ikonologiskt för den publik som förstår budskapet, ungefär som våra dagars reklambudskap men 
naturligtvis med mer eftertänksamhet samt religiös, moralisk och symbolisk stringens.                
Det andra antagandet man kan göra är att det med stor sannolikhet är så att de karaktärer och 
gestalter som ingår i bildsviten på ett uppbyggligt, kanske också positivt sätt och i en allegorisk form 
ska förmedla den världsbild som bäst representerar den intilliggande kyrkan, dess verksamhet, 
värdegrund och teologi. 
I originalritningarna och i dokumentationen över fastigheten finns ingen beskrivning eller ritning av 
sgraffito-serierna trots att konservatorer, byggnadsvårdare och även författaren själv gjort 
efterforskningar.19  
Enligt 1874 års byggnadsförordning så behövdes inga redogörelser för fasadmålningar och andra 
utsmyckningar.20 Frågan inställer sig ändå varför inte dessa bilder inkluderades i ritningarna? Var 
det helt enkelt så att detta inte var intressant att redogöra för omvärlden eller var arkitekten ännu 
inte på det klara med sgraffitons utformning vid tiden för presentationen av ritningarna? 
Möjligheten kan också ha funnits att man inte ville avslöja byggnadens slutgiltiga gestaltning? Vid 
ungefär den här tidpunkten, 1884 så påbörjades byggandet av den närbelägna S:t Johannes kyrka 
som fick en tidstypisk, nygotisk gestaltning. 
 
2.4.2 Sgraffito-serierna i kvarteret Hälsan 4. 
 
Ett av de många problemen och utmaningarna vid återställandet av de ursprungliga sgraffito-

                                             
19 Gustafson, s 19 

20 Kongl Maj:ts nådiga byggnadsstadga för rikets städer gifven Stockholms slott den 8 maj 1874, Lund 1874, s 
1-24 
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serierna var, som nämndes tidigare, att en del av de enskilda bilderna var i så pass dåligt skick att 
konservatorerna och konstnärerna inte alltid kunde arbeta utifrån originalen eller ens rekonstruera 
dessa utan de fick, i vissa fall, utifrån bildfragment improvisera och fylla några bildfält med gestalter 
och attribut som borde finnas där med tanke på de omgivande bildfältens gestalter, detaljer och 
symbolik.21 Detta lämnar förstås utrymme för alternativa tolkningar och identifieringar av de 
enskilda bildfältens figurer, deras eventuella innebörder liksom för den övergripande förståelsen av 
sgraffito-serien. 
Det finns ett antal gemensamma nämnare i de enskilda bilderna. Samtliga gestalter är bevingade 
kvinnofigurer trots att en del av de metaforiska, ikonografiska begrepp som de symboliserar 
vanligtvis företräddes av manliga figurer. 
I den antika bildvärlden så var det enbart Victoria och Fortuna som avbildades med vingar, praktiken 
att bevinga samtliga figurer blev vanlig först under renässansen.22  
Möjligheten finns också att sgraffito-seriens gestalter skulle stå i en naturlig dialog med den 
utsmyckning som prydde taket ovanför Immanuelskyrkans portal och på så sätt också ge dem en 
tydligare religiös, änglalik anknytning, se bild 1 nedan. 
 

 
Bild1 
 
Vid en traditionell läsning från vänster till höger så inleds varje bildsvit med en gestalt som antingen 
pekar mot solen eller svävar ovanför solen och tycks få en stav som hålls mot solen att börja lysa. De 
två bildsviterna mot Tulegatan och mot innergården avslutas även med en figur som pekar mot solen 
med vänster hand, Tulegatan-sviten, (bild 11) och i bildsviten mot innergården en gestalt svävande 
över solen som tänder en stav mot denna (bild 15). Den sistnämnda tycks likna den som inleder 
bildsviten mot Tulegatan (bild 6). Solen har i många sammanhang tolkats och använts som en 
fadersgestalt men också som ett emblem för Kristus som symboliserar sanning och rättvisa. I det 

                                             
21 Marchner, s 7-11  

22Marchner, s 6  
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sammanhanget har den avbildats med tolv strålar som ska symbolisera de tolv apostlarna, så är inte 
fallet i dessa sgraffito-serier.23 Marsilio Ficino menar att ljuset och kraften utgår från gudomen vilket 
skänker liv åt lägre former av existens, människan. 
 
En ytterligare försvårande faktor vid identifieringen av figurerna är de, av naturliga skäl, förenklade 
detaljerna i bilderna samt att sgraffiton vanligtvis endast avbildar i två färger. Detta försvårar i sin 
tur den ikonografiska och ikonologiska analysen och tolkningen av de enskilda bildfältens gestalter 
och karaktärer. I Cesare Ripas De Iconologia, så beskrivs utförligt färgerna i klädedräkten hos de 
avbildade, deras anletsdrag liksom deras mångfald av attribut.24 I sgraffitons bildsvit har 
hantverkarna säkerligen varit tvungna att förenkla och minska antalet attribut av både praktiska, 
kostnadsmässiga och estetiska skäl. 
 
Säkerligen kan det också förhålla sig så att en anpassning av figurerna och deras symbolik har skett, 
dels för att bättre kunna illustrera avsändarens budskap både i form av urval och gestaltning, dels 
också för att få dem att bättre passa in i samtidens sätt att kommunicera rent estetiskt.   
   
Sgraffito-serien mot Tegnérgatan (Tre backar långgatan). 
 
Det första namnet i identifikationerna av gestalterna tillhör konservatorerna, det andra namnet, om 
det finns med, är författarens, bildbeskrivningarna är utförd av författaren. 
 
Bildsvit 1, de fyra huvudfälten mot Tegnérgatan tycks på olika sätt ha tiden som tema och det kan 
vara så att bilderna ska analyseras parvis eftersom de också är grupperade på detta sätt, se även bild 
16. 
 
Bild 2 föreställer en bevingad kvinna som stående på ett välvt, klotliknande underlag med en 
uppåtvänd fackla i vänsterhanden och med en uppåtriktad högerhand pekar mot solen, detta är 
troligen Aurora/Eos. 
 
Bild 3 tycks avbilda Luna/Selene, natten, eftersom gestalten pekar med ena handen mot månskäran 
och med den andra handen håller en nedåtvänd fackla. Ett udda inslag i bilden är dock fladdermusen 
som i de flesta ikonografiska och ikonologiska analyser, på ett negativt sätt, brukar förknippas med 
mörkret, ett liv i okunskap eller dunkla mänskliga karaktärsegenskaper.25 I vanliga fall brukar 
attributet för Luna/Selene vara en uggla. 
 
Bild 4 visar en kvinnlig gestalt som svävande över marken, lyfter ett timglas med höger hand och 
hållandes vänster hand nedåtriktadmot jorden. Timglaset är en välkänd symbol för tiden, Horae eller 
Kronos. 
 

                                             
23 Impelluso, Lucia, Nature and its Symbols, s 192 

24 Ripa, Cesare, Baroque and Rococo Pictorial Imagery, The 1758-60 Hertel Editions of Ripa´s De Iconologia 
with 200 Engraved Illustrations. Edited by Edward A. Maser, Dover Publications, New York, 1971, s 2-299 

25 Moffitt, John F, edited by, A book of Emblems, The emblematum Liber in Latin and English, Alciati, Andrea, 
McFarland & Company, Jefferson, North Carolina and London, 2004, s 80-81 
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Bild 5 föreställer en kvinnlig gestalt som med höger hand rullar en orm som biter sig själv i svansen, 
hennes högra hand är uppsträckt mot skyn. Ormen som biter sig själv i svansen är en typisk symbol 
för evigheten och benämns Ouroboros och kom, när kristendomen övertog begreppet, att representera 
det linjära tidsbegreppet. Under renässansen använde prinsar och adelsmän ormsymbolen som ett 
tecken på deras intellektuella, politiska och moraliska läggning.26  
   
Som nämndes redan i inledningen till detta avsnitt så tycks tiden eller tidscykler vara den 
gemensamma nämnaren för denna bildserie men det kan naturligtvis också vara så att det handlar 
om rörelse och förändringar i tiden, kanske kretslopp. Tanken om universum som ett kretslopp 
framförs också av Ficino.27  
 
 
Sgraffito-serien mot Tulegatan. 
 
Det första namnet i identifikationerna av gestalterna tillhör konservatorerna, det andra namnet, om 
det finns med, är författarens, bildbeskrivningarna är utförd av författaren. 
 
Bildsvit två är ännu mer svåranalyserad och komplex än den som vetter mot Tegnérgatan.  
Konservatorerna har gjort några identifieringsförsök av gestalterna. 
 
Bild 6 nedan, tycks återigen föreställa en bevingad Aurora/Prima Lux som tänder sin ljusstav 
svävande över solen. 
 
Bild 7 nedan, har tolkats som en bevingad kvinna, Abundantia enligt konservatorerna, som håller en 
Cornucopia eller ymnighetshorn ur vilken det faller blommor till marken. Cornucopia eller 
ymnighetshornet kan också vara en symbol för jord(-en).28 
 
Bild 8 nedan, föreställer en bevingad kvinna (Aqua?) som stående på marken häller ett krus med 
vatten över två fiskar på varsin sida om henne. 
 
Bild 9 nedan, föreställer en bevingad kvinnlig gestalt som med blottade bröst med höger hand håller 
i en del av klänningen/slöja? Och med vänster hand, krökt över sitt huvud, har en fjäril sittande på 
ovansidan av handen, detta har, av konservatorerna, tolkats som ett attribut för Psyche eller själen. 
Fjärilar har historiskt också fungerat som en metafor för Jesu uppståndelse.29 
 
Bild 10 nedan, föreställer en bevingad kvinna som på sin högra sida har en fågel sittandes i något 
som liknar en eld, med höger hand sträckt över huvudet tycks hon vara på väg att sätta eld på en 
oljelampa som hon håller i vänster hand. 
 

                                             
26 Battistini, Matilde, Symbols and Allegories in Art, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2005, s 10 

27 Pochat, Götz, Estetik och konstteori, del I, Antiken till renässansen, Akademilitteratur, Stockholm, 1981, s 
157 

28 Impelluso, Lucia, Nature and its Symbols, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2004, s 132 

29 Impelluso,  s 330 
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Bild 11 nedan, tycks återigen vara den bevingade Aurora, den här gången med den uppåtvända 
facklan i höger hand och med vänster hand pekande mot solen ovanför.  
 
Den sammanlagda ikonologiska analysen och tolkningen av gestalterna och deras attribut ger ett 
klart disparat intryck där de enskilda bildfälten tillsammans, i förstone, inte verkar ha varken ett 
inbördes och inte heller ett sammantaget förenligt budskap eller mening. Möjligheten finns dock att 
man kan tolka de fyra mittersta bildfälten, bild 7 t.o.m. bild 11, som symboler för jord, vatten, luft 
och eld. 
Vid en läsning av bildfälten från vänster till höger så tycks den stigande ordningen i bildserien 
sammanfalla med Marsilio Ficinos text i Three Books of Life där han, i den engelska översättningen, 
skriver att ”Immediately through the spirit the World–soul gives birth to the four elements, as though 
everything were contained in the power of that spirit. Spirit is a very tenuous body, as if now it were 
soul and not body, and now body and not soul. In its body there is very little of the earthy nature, 
but more of the watery, more likewise of the airy, and again the greatest proportion of the stellar 
fire” (författarens kursiveringar).30 Marsilio Ficino skriver i tredje kapitlet, i tredje boken i De triplici 
vita om hur världssjälen, Gud, besjälar hela världen i alla sina beståndsdelar och hur människan kan 
ta upp denna ande genom sin själ. Denna panteistiska hållning och beskrivning var inte populär hos 
katolska kyrkan under Ficinos livstid och han blev kritiserad för denna skrift. Möjligheten finns dock 
att inspirationen till själva sgraffito-serierna i sig inte kommer från Ficino men det regelbundna 
avbildandet av Aurora som stående under och pekande på solen eller tändande en stav mot den 
underliggande solen, svävandes, ska kanske ses som en allegorisk beskrivning av hur Gud i form av 
sin enfödde son ska genomsyra människan och världen i alla dess delar. För författaren har detta 
inneburit en ingång till en eventuell förståelse av sgraffito-serien och dess totala budskap. 
 
Sgraffito-serien på innergården mot kvarteret Hälsan 3 (gamla Immanuelskyrkan). 
 
Det första namnet i identifikationerna av gestalterna tillhör konservatorerna, det andra namnet, om 
det finns med, är författarens, bildbeskrivningarna är utförd av författaren. 
 
Bild 12 nedan, föreställer en bevingad gestalt, stående på ett välvt underlag, med vänster hand 
hållande ett hjul ovanför sitt huvud och upp mot solen ovanför, med höger hand håller hon ett roder, 
enligt konservatorerna, men det kan också enligt författarens mening röra sig om en våg. 
Konservatorernas tolkning är att detta är Fortuna. 
 
Bild 13 nedan, föreställer en bevingad kvinnlig gestalt, ståendes på marken som med höger hand 
tycks presentera eller påkalla uppmärksamhet till föregående bildfält med Fortuna. 
 
Bild 14 nedan, föreställer en bevingad kvinna som, lätt svävandes över marken, håller upp höger arm 
hållandes ett knippe blixtar och med vänster hand tycks presentera eller påkalla uppmärksamhet till 
det nästföljande och sista bildfältet i serien. Konservatorerna har tolkat detta som Ignis, attributet 
med blixtar kan också tillhöra Jupiter, herre över himlen och de andra gudarna under antiken.31 

                                             
30 Ficino, Marsilio, De Triplici Vita, Three Books on Life, A Critical Edition and Translation with Notes by Carol 
V. Kaske and John R. Clark, Medieval & Renaissance Texts & Studies, Arizona Board of Regents for Arizona 
State University, Tempe, Arizona, 1998, s 257 

31 Impelluso, Lucia, Gods and Heroes in Art, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2002, s 139 
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Bild 15 nedan, framställer en bevingad kvinnoperson som, svävande över solen, hållandes en stav i 
höger hand tycks tända denna mot solen, enligt konservatorerna ska detta föreställa Aurora, Prima 
Lux.     
 
Vilka möjliga tolkningar finns det då av de totala bildseriernas allegoriska budskap? Kanske kan det 
vara den försoningstanke som var så hett debatterad och var så vägledande inom frikyrkorörelsen. 
Det kanske kan vara så att den världssjäl, som Marsilio Ficino talar om, kan ha omtolkats till att vara 
en allegorisk framställning av denna försoning och att denna försoning omfattar hela världen och 
mänskligheten. Tolkad på detta sätt så kommer ju också sgraffito-serierna att innefatta den 
missionsuppgift, både yttre och inre, som var vägledande i Svenska Missionsförbundets verksamhet. 
 
Vem riktade sig då detta budskap till? Precis som i diskussionen i kapitel 2.4.1 Allegorier och 
budskap så kan det ha haft sin verkan på ett flertal sätt som en gemenskapsbildande och stärkande 
funktion, som en differentiering gentemot Svenska Kyrkan, som ett budskap om en gemensam 
uppgift i världen men också som en skönhetsupplevelse där det sköna, de kvinnliga gestalterna, 
genom sin uppenbarelse också blir ett bevis på det gudomliga, enligt de nyplatoniska lärorna.32   
 
Vilka kriterier och vilken beläsenhet har krävts för att förstå detta budskap? Allegorin har ju som 
tidigare nämnts ambivalenta tendenser följaktligen är det svårt att uttala sig om vilka grupper som 
kunnat tolka budskapet. Beläsenheten, bibelkunskaperna och det symboliska språket kan mycket väl 
ha framstått som mycket tydligare än idag för gemene man. 
 
 
3.    Sammanfattning och slutsatser. 
 
Denna avhandling har haft som syfte att undersöka sgraffito-utsmyckningen i kvarteret Hälsan 4 för 
att om möjligt utröna huruvida det finns ett allegoriskt budskap i bildsviterna, om detta budskap i så 
fall kan kopplas till etablerandet av Svenska Missionsförbundet och byggandet av Immanuelskyrkan 
sant vilken den tilltänkta publiken var för denna utsmyckning. 
 
På olika sätt har författaren försökt att förklara och sammankoppla den arkitektoniska stilen, 
sgraffiton som uttrycksform, dess ikonografiska personifikationer i bildserien och den därmed 
sammanhängande symboliken samt försökt att länka detta till ett eventuellt allegoriskt budskap. 
Detta budskap har tecknats mot bakgrund av den samhälleliga utvecklingen i Stockholm och Sverige 
samt den kyrkliga separation som innebar grundandet av Svenska Missionsförbundet och byggandet 
av Immanuelskyrkan. 
  
Den tolkning av ett eventuellt allegoriskt budskap i bildserierna som har genomförts visar att det 
finns en stark anledning att tro att bildserien på ett flertal sätt kam kopplas till etableringen av 
Svenska Missionsförbundet och byggandet av Immanuelskyrkan. Pga. studiens, av flera skäl, 
tentativa karaktär så blir frågan om det allegoriska budskapets slutgiltiga tolkning något osäker, 
detta hänger naturligtvis också samman med allegorin som berättarteknisk form och i illustrativ 
mening genom sitt utnyttjande av skillnaden mellan tecknet och det betecknade. Att det rör sig om 
ett religiöst budskap kan nog anses klarlagt både i form av de avbildade figurernas gestaltning, deras 

                                             
32 Pochat, s 155 
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symbolik men självfallet också den geografiska närheten till den tidigare intilliggande 
Immanuelskyrkan.  
Själva budskapet i allegorin kan naturligtvis komma att bli föremål för omtolkningar och 
tillrättalägganden men grunderna är nu lagda för en framtida, vidare utforskning i ämnet. 
Föreliggande studie har inte heller omfattat övriga paneler i sgraffito-serierna och därmed kanske en 
annan dimension öppnar sig för en tolkning av den sammanhängande serien och dess budskap även 
om ett sådant samband helt har uteslutits av författaren i föreliggande studie. 
Den eventuella publik som det allegoriska budskapet riktar sig till samt vilken verkan och intentioner 
detta eventuella budskap kan ha haft har också dryftats. 
Vidare har en presumtiv koppling mellan gestalternas utformning i sgraffito-serierna och de ritningar 
som innehåller de änglalika statyerna som prydde taket ovanför Immanuelskyrkans portal kunnat 
etableras. 
 
Den fortsatta forskningen pekar i många riktningar. I enlighet med renässanstanken om symmetri så 
vore det intressant att undersöka om även bostadsfastigheten Hälsan 2, i motsatt hörn av kvarteret, 
också kan dölja sgraffito-serier. Liknande, övertäckta/övermålade, typer av paneler finns även på 
denna fastighet och kanske döljer sig ytterligare sgraffito-serier här. Möjligheten finns då att en 
eventuell, dold serie kan förtydliga eller komplettera den sgraffito-serie som avhandlats här. 
 
Föreliggande studie har varit traditionell i sitt urval av teorier och metoder. Den moderna 
allegoriforskningen använder delvis andra teorier för att förnya forskningen på området och den 
därmed sammanhängande tolkningen av konstverk från både äldre och nyare tid. En del av dessa 
undersökningar har tagit fasta på kvinnan och de representationsformer och begrepp som hon fått 
inta och gestalta i monument och bilder.33 Detta kan vara en möjlig, ny väg för att hitta andra 
förklaringar och nya läsningar av sgraffito-serierna i kvarteret Hälsan 4 och deras budskap, detta 
kanske speciellt med tanke på att samtliga personifikationer i sgraffito-serierna är kvinnofigurer. 
 
Ett receptionsestetiskt anlagt perspektiv skulle säkert också kunna ge nya ingångar till sgraffito-
seriens verkan på betraktaren och ge ytterligare en förståelse av verket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
33 Warner Marina, Monuments and Maidens, Weidenfeld & Nicolson, London, 1985 
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Otryckta källor. 
 
Stockholms Stad stadsbyggnadskontor, arkivexpeditionen, ritningar. 
 
Källor. 
 
Kongl Maj:ts nådiga byggnadsstadga för rikets städer / gifven Stockholms slott den 8 maj 1874, 
Lund, 1874 
 

 

Bildförteckning. 

Försättsbladet, ritning av Erik Gustaf Sjöberg, fasadändring, 1884, Diarienr. 32/1884/03238801, 
Stockholm stads stadsbyggnadskontor. 

Bild 1.  Hälsan 3, fasadritning av Erik Gustaf Sjöberg, Diarienr. 487/1884/03238001, Stockholms 
stads stadsbyggnadskontor. 

 

Sgraffito-serien mot Tegnérgatan (Tre backar långgatan). 

Bild 2.  Hälsan 4, Aurora/Eos, fotografi av Andreas Winnberg. 

Bild 3.  Hälsan 4, Luna/Selene, fotografi av Andreas Winnberg. 

Bild 4.  Hälsan 4 Tiden/Kronos, fotografi av Andreas Winnberg. 

Bild 5.  Hälsan 4 Evigheten/Eon, fotografi av Andreas Winnberg. 

 

 

 

 



18 

 

Sgraffito-serien mot Tulegatan. 

Bild 6.  Hälsan 4 Aurora/Eos/Prima Lux, fotografi av Andreas Winnberg  

Bild 7.  Hälsan 4 Överflödet/Abundantia med Cornucopia, fotografi av Andreas Winnberg 

Bild 8.  Hälsan 4 Aqua/Puteus/Flumen, fotografi av Andreas Winnberg 

Bild 9.  Hälsan 4 Luften/Anima, fotografi av Andreas Winnberg 

Bild 10. Hälsan 4 Okänd personifikation/Fenix/Elden, fotografi av Andreas Winnberg   

Bild 11. Hälsan 4 Solen/Aurora/Prima Lux, fotografi av Andreas Winnberg 

 

Sgraffito-serien på innergården mot kvarteret Hälsan 3 (gamla Immanuelskyrkan). 

Bild 12. Hälsan 4 Fortuna, fotografi av Andreas Winnberg 

Bild 13. Hälsan 4 Okänd personifikation, fotografi av Andreas Winnberg 

Bild 14. Hälsan 4 Ignis/Jupiter, fotografi av Andreas Winnberg 

Bild 15. Hälsan 4 Aurora/Prima Lux, fotografi av Andreas Winnberg 

 

Översiktsbilder. 

Bild 16. Hälsan 4, översiktsbild, sgraffito-sviten mot Tegnérgatan, fotografi av Andreas Winnberg. 

Bild 17. Hälsan 4, översiktsbild, sgraffito-sviten mot Tulegatan, fotografi av Andreas Winnberg. 

Bild 18. Hälsan 4, översiktsbild, sgraffito-sviten mot innergården, fotografi av Andreas Winnberg. 
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Bildbilaga. 

Sgraffito-serien mot Tegnérgatan (Tre backar långgatan) 

    

Bild 2 Aurora/Eos Bild 3 Luna/Selene Bild 4 Horae/Kronos Bild 5 Annus/Eon 

Sgraffito-serien mot Tulegatan. 

   

Bild 6 Aurora        Bild 7 Abundantia  Bild 8 Aqua   Bild 9 Anima/Luften 
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Sgraffito-serien mot Tulegatan, fortsättning. 

  

Bild 10 Okänd  Bild 11 Aurora 

 

Sgraffito-serien på innergården mot kvarteret Hälsan 3 (gamla Immanuelskyrkan). 

           

Bild 12 Fortuna Bild 13 Okänd        Bild 14 Ignis/Jupiter Bild 15 Aurora 
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Översiktsbilder för respektive sgraffito-serie. 

Tegnérgatan (Tre backar långgatan). 

 

 

Tulegatan. 

 

 

Innergården mot kvarteret Hälsan 3 (gamla Immanuelskyrkan). 
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