
Erland Forsberg inleder arbetet med ikonmålningen med bön och 
meditation. 

Träplattan i merantiträ sågas för hand för att den inte ska bli för 
maskinmässig. Plattan stryks en första gång med endast pärllim. 
Pärllim görs av djurben och löses i varmt vatten i ett indirekt bad. 
Vattnet upphettas till högst 55 grader. När man kan hålla fingret i 
vattnet och räkna till tio har vattnet rätt temperatur. 

En ikon är en religiös avbildning av Kristus, ibland framställd som 
allhärskare, pantokrator med den heliga skrift i vänsterhanden och 
högerhanden lyft i den karaktäristiska talgesten med två fingrar 
uppsträckta – betraktaren blir välsignad. Fingerställningen formar 
Kristusmonogrammet, första och sista bokstaven i Jesus Kristus.
    Ikonen vördas i bön och andakt, och genom sin helighet blir 
ikonen mer än en avbildning, den blir en representation av det 
himmelska – ett fönster mot himlen. Ikonen har sitt ursprung i 
den tidiga kyrkan och hänger samman med den bildstrid som 
utkämpades och som bottnar i Andra moseboks 2 kapitel: Du 
skall inte göra dig något beläte eller någon bild. Ikonen av det slag 
som vi känner fick sin form i sjunde och åttonde århundradet efter 
Kristus och blev vanlig i svenska kyrkor i slutet av 1900-talet.
    Erland Forsberg är teolog och prästvigd i Borgå stift i Finland. 
Han är också fil kand i konstvetenskap vid Uppsala universitet. 
Erland Forsberg verkar inte som församlingspräst utan lägger all 
sin tid på sitt konstnärskap. Han gick som ung i lära hos Robert 
de Caluwé i Esbo i Finland där han lärde sig ikonmålning enligt 
traditionell teknik. På sjuttiotalet var han lärare i måleri vid 
Oskarshamns folkhögskola. Därefter blev han konstnär på heltid 
och har nu verkat som ikonmålare i Sverige i trettio år.
    Utställningen är sammanställd av Göteborgs stift, Kultur-
samverkan. Fotografierna är tagna av Mikael Ringlander som 
2012 dokumenterade Erland Forsbergs arbete.

En ikon växer fram

En bild att vörda Erland tillsätter kritmjöl i limmet som han sedan stryker på 
plattan åtta gånger. Sedan ska bladguldet monteras. Bladguldet av 
23 karats guld fästs med ett speciallim. Limmet stryks på mycket 
tunt och får torka mellan tolv och tjugo timmar. Överflödigt guld 
blåser man bort. Bladguld är oerhört tunt, ungefär en tusendel av 
ett hårstrå.

Endast äggula och vatten används som bindemedel i färgerna. 
Äggulan är helt separerad från äggvitan. Erland rullar gulan på 
ett papper tills all äggvita sugits upp. Äggtemperan består av 
lika delar vatten och äggula plus tre droppar ättiksprit. Erland 
prövar sig fram på en provplatta till den färgnyans han vill ha. 
Grundfärgen måste bli rätt från 
början, eftersom den inte går 
att korrigera i efterhand.

Färgen läggs på i tunna 
transparenta lager. Erland 
breder ut färgen med en 
flödande teknik. Och med 
hans stiliserade linjeföring får 
grundfärgerna karaktär och 
volym.

Ikoner målar man från mörkt 
till ljust. Den mörka färgen 
täcker hela ytan. Grundfärgen 
för ansiktet, sankir, målas sist 
av grundfärgerna. Allra sist 
målas ansiktet – ögon, näsa, 
mun. Varje linje är viktig. Varje 
linje syns.

Den färdiga bilden 
grundfernissas med linolja. 
Efter en vecka slutfernissas 
ikonen med en spraylack, framförallt för att skydda guldet. 
Slutligen läggs på sex till åtta tunna lager spraylack som får torka 
trettio minuter mellan varje lager.

– En bra ikon skall man kunna se på i en halvtimme varje dag, 
konstaterar Erland Forsberg.



Jesus sade: Jag är världens ljus. 
Den som följer mig skall inte 
vandra i mörkret, utan ha livets ljus.
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