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Billedernes magt: Ikonoklasme og ikonofobi i senantikken (4.-6. århundrede) 

Af  Troels Myrup Kristensen, ph.d.-studerende, Aarhus Universitet

Mange mennesker har i løbet af  deres liv følt sig draget af  billedernes magt. Det kan 
ske i forbindelse med et besøg i en katolsk eller ortodoks kirke, hvor billedveneration 
udgør et væsentligt element i religiøse handlinger. Men det kan også være i form 
af  ungdommens ophængning af  idolplakater. Billeder har en utrolig evne til skabe 
tilstedeværelse og dermed en form for fysisk forbindelse mellem det afbillede og 
beskueren (Belting 1991). Dette gælder, når der er tale om gudebilleder, men også som 
i idolplakaternes tilfælde noget væsentligt mindre esoterisk.

Billedernes magt kan dog også udgøre et problem og kræve handling af  ødelæggende 
karakter. Det er gennem tiderne ofte sket med bevæggrund i det gammeltestamentlige 
billedforbud, som har spillet en skiftende, men betydelig rolle i både jødedommen, 
kristendommen og islam, og som Jeanne Dalgaard har skrevet en glimrende, lille 
dansksproget bog om (Dalgaard 2006). Helt konkrete eksempler på ikonoklasme, dvs. 
billedødelæggelser med baggrund i billedforbudet, har vi senest set i forbindelse med 
Talibanernes ødelæggelse af  Buddhastatuerne i Bamiyan, Afghanistan, og ikke mindst 
vor hjemlige Muhammedkrise. Billedforbudet og tolkningen heraf  udgjorde også det 
helt centrale tema i den byzantinske ikonoklasme.

Billedernes magt har også en anden dimension, der ikke knytter sig til religiøs 
dogmatik. Det drejer sig om de folkelige opfattelser, som har spillet en væsentlig rolle 
i, hvordan mange forskellige samfundsgrupper i fortiden (men for den sags skyld også 
i vor samtid) har forholdt sig til billeder. Ifølge mange af  disse folkelige opfattelser 
kan billeder have kropsliggjorte kvaliteter såsom tale, bevægelse, åndedræt, osv. og 
være hjemsted for ånder eller dæmoner. Mange ville karakterisere disse opfattelser 
som ’overtro’ eller ’irrationelle’, men det ændrer ikke ved, at de for andre har været en 
ledetråd i deres hverdag og personlige religiøsitet. Den amerikanske kunsthistoriker 
David Freedberg behandler flere af  disse folkelige billedopfattelser i sin meget 
indflydelsesrige bog, The Power of  Images (1989), hvorfra denne artikels navn er lånt. 
For sådanne opfattelser og de voldelige reaktioner, der kan følge heraf, virker begrebet 
ikonofobi, forstået i den konkrete betydning af  frygt for billeder, ofte mere dækkende 
end ikonoklasme. Flere etnografiske studier fra bl.a. Indien og Kina peger på 
fænomenets tværkulturelle udbredelse, og hvilken væsentlig rolle det spiller i religiøse 
praksisser (se f.eks. Davis 1997).
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Det er også sådanne folkelige opfattelser af  billedernes magt, der i stor udstrækning 
ligger til grund for de fortolkninger af  kristne billedødelæggelser i senantikken 
(ca. 4.-6. århundrede e.Kr.), som jeg arbejder med i forbindelse med mit ph.d.-
projekt med den foreløbige titel Archaeologies of  Response: Early Christian Destruction, 
Mutilation and Transformation of  ’Pagan’ Sculpture (Afdeling for Klassisk Arkæologi, 
Aarhus Universitet). I afhandlingen forsøger jeg at gribe spørgsmålet om billedernes 
magt arkæologisk an ved at inddrage det relativt store materiale af  fragmenteret og 
vandaliseret skulptur, der findes fra den romerske verden, og som i flere tilfælde kan 
påvises at være blevet angrebet som en reaktion på ikonofobi. På museet i Sparta 
findes således et kolossalhoved af  en gudinde, hvis mund, næse og øjne er blevet 
vandaliseret tilsyneladende i et forsøg på at fratage billedet dets evne til at tale, ånde og 
se (fig. 1). Et kors i panden påviser i dette tilfælde angribernes kristne identitet.

Frygten for billeders kropsliggjorte kvaliteter i senantikken kunne altså udmønte sig i 
voldelig respons. Et andet eksempel findes på Nationalmuseet i Athen (fig. 2). I dette 
tilfælde er det øjne og næse, der er blevet vandaliseret, ligesom der er blevet indridset 
et stort kors i panden. Øystein Hjort har i et studie af  lignende portræthoveder med 
sekundært indhuggede kors vist, hvordan tidlige kristne grupper kunne have opfattet 

Fig. 1. Kolossalhoved af  gudinde 
(Hera?), Sparta Museum. (Foto: 
Troels Myrus Kristensen).
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denne handling som en form for kristen dåb af  hedenske guder (Hjort 1993). Korset 
spillede ligeledes ifølge Codex Theodosianus en væsentlig rolle i renselsen af  tidligere 
hedenske kultsteder (16.10.25). Fra Efesos findes desuden en indskrift, der fejrer, 
hvordan en vis Demeas tidligt i det 5. århundrede opsatte et kors med det formål at 
uddrive en Artemis-statues dæmoniske kræfter (Heberey 1905: 69-70). Korset spillede 
således en dobbeltrolle: Dels fratog det idolbilledet dets magt, dels var det en måde at 
fremstille den kristne triumf  på.

Flere forskere har forsøgt at forklare kristne billedødelæggelser i senantikken ud fra 
et supraregionalt perspektiv, og især ud fra de af  kejseren udsendte edikter, som er 
bevaret i oven for nævnte Codex Theodosianus. Fokus i disse edikter er dog primært 
på ofringer og kultiske ritualer og altså ikke på billeder som sådan (Stirling 2005). 
Desuden havde disse edikter en meget begrænset udbredelse rundt omkring i riget, 
og ingen af  dem foreskrev på noget tidspunkt ødelæggelser af  ’hedensk’ skulptur. 
Det er derfor i høj grad nødvendigt også at opsætte regionale tolkningsrammer, og i 
afhandlingen fokuserer jeg derfor på tre regioner: Lilleasien, Ægypten og Levanten. 
Der er både forskelle og ligheder på hvornår, hvorfor og i hvilken form kristne 
billedødelæggelser forekom i disse områder.

I forskningen har det desuden været almindeligt at fokusere på de senantikke 
billedødelæggelser som udtryk for ekstrem religiøs vold og kristen fanatisme (se f.eks. 
Sauer 2003, som drager direkte paralleller mellem senantikkens billedødelæggelser og 
Talibanernes udslettelse af  Buddhastatuer). Om end det er muligt at finde eksempler 
på særdeles grundige billedødelæggelser i senantikken – skulpturerne fra Sperlonga 
blev således fundet i over 7000 fragmenter spredt ud over hele grotten -, er der 
flere grunde til at sætte disse analogier i et kritisk lys. Et meget større spektrum af  
reaktioner på ikonofobi end fanatisk ødelæggelse samt en række ritualer og praksisser 
til at uskadeliggøre billedernes magt kan således identificeres gennem det arkæologiske 
materiale (se også Hannestad 1999).

Flere af  disse ritualer tog udgangspunkt i forskellige former for selektiv ødelæggelse 
af  kropsdele (jf. fig. 1 og 2). Det demonstreres bl.a. af  en stor gruppe af  skulpturer 
udgravet i helligdommen for Demeter og Persefone i Kyrene i Libyen. Udgraverne 
fra University of  Pennsylvania Museum fandt 264 statuetter og fragmenter af  over 
100 statuer, som endnu ikke er fuldt ud publiceret. Præliminære rapporter viser, at 
atten ud af  de 54 fundne statuehoveder havde været udsat for selektiv ødelæggelse, 
særligt af  øjne, næse og mund (White 2006). Udgraveren Donald White foreslår, at 
netop disse kropsdele blev angrebet for at fratage billeder deres evner til at se, tale og 
smage. Dette var tilsyneladende nok til at berolige Kyrenes tidlig kristne befolknings 
ikonofobi, og øvrige kropsdele blev ikke angrebet.
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Fig. 2. Kolossalhoved af  Afrodite, fundet på det romerske Agora. Nationalmuseet, 
Athen. (Foto: Troels Myrup Kristensen).
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Senantikken er en periode karakteriseret ved omfattende samfundsmæssige og 
religiøse omvæltninger. Ændringer i både religiøse og folkelige billedopfattelser samt 
medfølgende billedødelæggelser skal forstås i denne kontekst. Billedernes magt har 
en lang historie, som arkæologien i høj grad kan bidrage til, særligt til at modificere 
eksisterende tolkninger af  senantik ikonofobi og ikonoklasme, der i høj grad har været 
baseret på de skriftlige kilder.
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