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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar arbetsprocessen bakom skapandet av konceptillustrationer av miljö 

till Testament som är ett dataspel som ska lära konfirmander Gamla Testamentets historia. 

Ambitionen har varit att skapa konceptillustrationer av miljö som den kan ha sett ut där 

händelserna i Gamla Testamentet utspelade sig. Jag har dock haft anledning att tro att Gamla 

Testamentet inte har tillräckligt utförliga miljöbeskrivningar för att det ska vara möjligt att 

skildra en miljö endast utifrån det som står där. Frågeställningen har därför varit: hur skildrar 

jag med konceptillustrationer en miljö som inte finns detaljerat beskriven i ursprungstexten. 

För att besvara den här frågan har jag tagit fram ett tillvägagångssätt för skapandet av 

konceptillustrationerna till Testament.  Detta tillvägagångssätt har bestått av att fastställa 

vilken miljö som konceptillustrationerna avser, en textanalys av Gamla Testamentet där 

miljöbeskrivningar har eftersökts, en litteraturstudie av arkeologiska källor som bidragit med 

information som inte Gamla Testamentet har kunnat ge, en analys av Testaments grafiska stil 

och framtagandet av riktlinjer som jag sedan har följt vid skapandet av 

konceptillustrationerna. 

 

Min förhoppning är att andra som är i färd med att utveckla ett spel som på något sätt har 

förankring i en befintlig berättelse eller historisk händelse, kan få idéer och förslag från mitt 

arbete till hur man kan gå tillväga för att skildra miljö. 

 

Nyckelord: koncept, miljökoncept, miljö, datorspel, testament, gamla testamentet, arkeologi, 

egypten  
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1. Inledning 

Jag har fått chansen att tillsammans med sju andra studenter delta i ett projekt som drogs 

igång under hösten 2008. Peter Håkansson från Svenska Kyrkan i Tidaholm var den som tog 

initiativet tillsammans med Ulf Wilhelmsson, lektor vid högskolan i Skövde tillika min 

handledare. Projektet syftar till att skapa ett dataspel för konfirmander och tanken med spelet 

är att det ska lära ut Gamla Testamentets historia på ett interaktivt och förhoppningsvis roligt 

sätt. Spelet kallas Testament och är ett tredjepersons rollspel i 3-D för en spelare, som går ut 

på att ta sig framåt i en berättelse genom att göra olika uppdrag som är kopplade till Gamla 

Testamentet. 

 

 
Figur 1. Testament skärmdump 1 

 

I det här projektet har jag bland annat haft rollen som konceptillustratör av miljöer och det har 

inneburit att jag tagit fram visuella koncept av olika platser i spelet. Att vara den person som 

först visualiserar miljön i ett spel kräver både många egna kreativa idéer och mycket 

efterforskning. Det är just det jag tycker är så intressant med att vara konceptillustratör. 

 

Just i det här projektet har den efterforskande delen av arbetet med miljökonceptbilder varit 

extra tydlig då miljön som ska skildras är den miljö som Gamla Testamentet berättar om. Det 

har alltså funnits en befintlig miljö beskriven i ord att utgå från och bygga spelvärldens miljö 

på. Jag har dock haft anledning att tro att den miljöbeskrivning som finns i Gamla 

Testamentet inte är tillräckligt utförlig för att det ska vara möjligt att skapa en rik spelmiljö 

endast utifrån den. Gamla Testamentets texter har uppkommit ur muntligt framförda 

berättelser (Ödeen 2005, s. 21-22) och enligt Ong (1991, s. 45) är språket i talspråkliga 

kulturer och i kulturer med en primär talspråklighet hårt sammankopplat med händelser. Han 

påpekar att det inte är förvånande att den hebreiska termen ”dabar” betyder både ”ord” och 

”händelse”. Ödeen (2005, s. 71, 92-93) anser att den muntlige berättarens yttersta konst är att 

hålla intresset vid liv hos sin publik och att detta kräver att berättelsen hela tiden rör sig 
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 framåt. Därför menar han att miljön i muntliga berättelser ofta har en underordnad betydelse 

då handlingen och samspelet mellan människor är det viktiga. Auerbach (1998, s. 13-21) 

menar också att Gamla Testamentets världsbild och gudsuppfattning är orsaken till 

avsaknaden av rika miljöbeskrivningarna. Detta kan vara motivet till att använda ytterligare 

källor för att göra konceptillustrationer av miljön till Testament. 

 

Den här uppsatsen kommer att behandla arbetsprocessen bakom skapandet av 

konceptillustrationerna av miljön i de delar av spelet Testament som bygger på Första 

Moseboken 37:1-47:12 och Andra Moseboken 1:1–14:31.   

 

1.1 Mål  

Målet har varit att skapa konceptbilder som beskriver hur miljön i dataspelet Testament ska se 

ut. Konceptbilderna ska förmedla i vilket geografiskt område och under vilken tidsperiod som 

dataspelet utspelar sig, samt den grafiska stilen och atmosfären. 

 

1.2 Frågeställning 

 

Hur skildrar jag med konceptbilder en miljö som inte finns detaljerat beskriven i 

ursprungstexten? 

 

Som framgår av frågeställningen har det funnits en underliggande hypotes som kan 

formuleras:  

 

Gamla Testamentet saknar i hög grad explicita miljöbeskrivningar.  

 

1.3 Avgränsningar 

Mitt examensarbete har främst fokuserat på två miljöer: en egyptisk stad och faraos palats, då 

dessa två miljöer har varit viktiga i projektet under denna period. Jag har valt att begränsa 

konceptbilderna till just miljö och objekt kopplade till miljö. Karaktärer och föremål som 

karaktärer kan använda har jag därför inte arbetat med.  

 

Den miljö jag har gjort konceptillustrationer av är den miljö där händelserna i Första 

Moseboken 37:1-47:12 och Andra Moseboken 1:1–14:31 utspelade sig. Jag har valt att 

använda dateringen av händelserna i Andra Moseboken 1:1–14:31 till alla delar som 

konceptillustrationerna är avsedda för. Detta för att vi i projektet har valt att använda samma 

miljö i spelet för delarna i Första Moseboken 37:1-47:12  och Andra Moseboken 1:1–14:31 

för att spara in tid och resurser. 
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Två konceptillustrationer har förutom att fungera som koncept, även haft syftet att vara en del 

av Testaments mellansekvenser som ska berätta Gamla Testamentets berättelse med bild och 

text mellan spelmomenten. I denna rapport har jag dock valt att endast ta upp dessa bilders 

funktion som koncept. Jag kommer därför inte gå in på bildberättande i samband med dessa. 

 

Det finns många lämningar av byggnationer och hantverk från den miljö där händelserna i 

Första Moseboken 37:1-47:12 och Andra Moseboken 1:1–14:31 antagligen utspelade sig. Vi i 

Testamentprojektet har dock valt att inte använda lämningarna för att försöka rekonstruera 

denna miljö exakt. Vi har velat ha viss konstnärlig frihet vid skapandet av miljön och 

möjlighet att forma denna utifrån spelets förutsättningar. Därför har min inställning varit att 

använda lämningar från den aktuella platsen och tiden som direktiv och inspiration snarare än 

som exakt mall när jag arbetat med konceptillustrationerna. 

 

1.4 Bakgrund 

Vi har valt att försöka åstadkomma en trovärdig miljö i Testament. Med det menar jag att vi 

har försökt skapa en miljö som ser ut som den miljö där händelserna i Gamla Testamentet 

utspelade sig kan ha sett ut. Angående just tidsenlig miljö och religiöst innehåll kan en 

parallell dras till religiöst måleri med kristet budskap. Många gånger placerar dessa målningar 

religiösa händelser i en miljö som passar in i den tid då målningen skapades, snarare än i den 

tid då händelserna på motivet borde ha utspelat sig. Ett exempel på det är en del av fresken i 

kapellet i Palazzo Medici-Riccardi i Florens, Heliga tre konungars färd till Betlehem av 

Benozzo Gozzoli från ca 1459- 1463 som synes nedan.  

 

 
Figur 2. Heliga tre konungars färd till Betlehem  

av Benozzo Gozzoli (Gombrich 1995, s. 257) 
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Målningen föreställer de tre vise männens färd till Betlehem som det står om i 

Matteusevangeliet 2:1–12. Något som är tydligt är att männens kläder och hästarnas 

utrustning har tydliga drag från 1400-talets europeiska mode som rådde under den tid då 

målningen gjordes. Gombrich (1995, s. 256) skriver att målnigen kan ses som en historisk 

dokumentation av adelns överdådiga liv under 1400-talet. Att det är på detta sätt kan bero på 

att målningens syfte var det religiösa budskapet och att det inte låg något intresse i att 

återskapa miljön som den kunde ha sett ut när händelsen på motivet utspelade sig. 

 

Testament har också ett religiöst budskap i det avseendet att spelets berättelse bygger på 

Gamla Testamentet. Vi har dock lagt värde i att försöka återge den miljö som var då, för att vi 

tycker att det är en viktig del av lärandet. Att känna till hur människor levde och hur deras 

omgivning såg ut kan göra det lättare att förstå Gamla Testamentets berättelse, vilket också är 

syftet med Testament. 

 

Andra digitala spel med kristet innehåll är The Bible Game (Crave Entertainment 2005), till 

Xbox (Microsoft 2001), Playstation 2 (Sony 2000) och Game Boy Advance (Nintendo 2001) 

som är ett partyspel med frågor kring bibeln och minispel med bibliska teman och Bible 

Adventures (Wisdom Tree 1991) till NES (Nintendo 1983) som är ett plattformspel baserat på 

de bibliska berättelserna om Noahs Ark, Moses och David och Goliat. 

 

          
Figur 3. The Bible Game (Crave Entertainment 2005)                   Figur 4. Bible Adventures (Wisdom Tree 1991) 

 

Miljön och grafiken i dessa spel är lekfull och färgglad. Att presentera en tidstrogen miljö 

verkar inte ha varit det man prioriterat högst. I Bible Adventures ovan i figur 4 finns en 

egyptisk miljö som är presenterad på ett ganska stereotypiskt vis med torr öken och 

pyramider.  
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Deliverence: Moses in the Pharaoh’s Courts (West Creek Studios 2006) för PC är ett 

äventyrsspel där spelaren är Moses som ska rädda Israeliterna från slaveriet i Egypten, vilket 

går att läsa om i Andra Moseboken.  

 

 
Figur 5. Deliverence: Moses in the Pharaoh’s Courts (West Creek Studios 2006) 

 

I Deliverence: Moses in the Pharaoh’s Courts verkar man ha haft ungefär samma inställning 

till hur miljön skulle återskapas som vi haft i Testament. Miljön i Deliverence: Moses in the 

Pharaoh’s Courts ser ut som miljön skulle ha kunnat se ut då Moses hjälpte Israeliterna ut ur 

Egypten. 
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2. Metod 

För att kunna göra konceptillustrationer av miljö till de delar av spelet Testament som bygger 

på Första Moseboken 37:1-47:12 och Andra Moseboken 1:1–14:31 har min metod bestått av 

fastställande av designspecifikationer, en textanalys av Gamla Testamentet i ny svensk 

översättning från 2000 av Svenska Bibelsällskapet, en litteraturstudie av de arkeologiska 

källorna Grönblom (2000), Hamilton (2006), Siliotti (1994), Stevenson Smith (1998), Brier & 

Hobbs (1999) och Jones (1868), en analys av Testaments grafiska stil och en lista av 

övergripande riktlinjer. 

 

Målet har varit att skapa konceptillustrationer med miljömotiv som ska förmedla i vilket 

geografiskt område och under vilken tidsperiod som Testament utspelar sig, samt den grafiska 

stilen och atmosfären. 

 

2.1 Designspecifikationer 

Första steget har varit att fastställa vilken typ av miljö som konceptillustrationerna ska 

innefatta och vilka kapitel i Gamla Testamentet som de delar av Testament som 

konceptillustrationerna avser, bygger på. 

 

2.2 Textanalys av Gamla Testamentet 

Jag har genomfört en textanalys av Gamla Testamentet i ny svensk översättning från 2000 av 

Svenska Bibelsällskapet, i vilken jag har letat efter plats- och miljöbeskrivningar i Första 

Moseboken 37:1-47:12 och Andra Moseboken 1:1–14:31. Textanalysen är semio-lexikalisk 

till sin struktur då jag har sökt efter en viss typ av ord (ord som beskriver plats och miljö) som 

jag sedan har delat in i olika kategorier utifrån betydelsen hos dessa, s.k. semio-lexikaliska 

grupper (Heed 2002, s. 66-67). Syftet med textanalysen har varit att hitta information om hur 

miljön i Första Moseboken 37:1-47:12 och Andra Moseboken 1:1–14:31 såg ut som jag sedan 

har kunnat använda vid skapandet av konceptillustrationerna, samt att pröva min 

underliggande hypotes: Bibeln saknar i hög grad explicita miljöbeskrivningar. 
 

Vid denna textanalys har jag sökt efter textstycken som motsvarar dessa kriterier: 

 

 Textstycket finns i Första Moseboken 37:1-47:12  eller i Andra Moseboken 1:1–14:31 

 Textstycket innehåller ord som berättar något om en plats eller miljö. 
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2.3 Litteraturstudie av arkeologiska källor 

Jag har fastställt en ungefärlig historisk tidsperiod för Testaments handling genom intervju 

med Lana Troy professor i egyptologi vid Uppsala Universitet, prästen Peter Håkansson och 

genom analys av dokumentärfilmen The Exodus Decoded (2006). Utifrån denna datering av 

Testaments handling har jag genomfört en litteraturstudie av arkeologiska källor från aktuellt 

område. Vid denna litteraturstudie har jag använt Grönblom (2000), Hamilton (2006), Siliotti 

(1994), Stevenson Smith (1998), Brier & Hobbs (1999) och Jones (1868). Syftet med 

litteraturstudien av de arkeologiska källorna har varit att komplettera Första Moseboken 37:1-

47:12 och Andra Moseboken 1:1–14:31 med information om miljön i Testament.  

 

2.4 Analys av Grafisk stil 

En analys av Testaments grafiska stil har gjorts för att fastställa vilken typ av grafiskt uttryck 

som konceptillustrationerna ska ha. En definition av begreppet grafisk stil finns i kapitel 3.4 

Grafisk stil och därefter följer resultatet av analysen av den grafiska stilen i Testament. De 

spel som grafiken i Testament hämtat inspiration från är Diablo II (Blizzard North 2000), 

Titan Quest (Iron Lore Entertainment 2006) och Titan Quest: Immortal Throne (Iron Lore 

Entertainment 2007). Dessa spel har jag använt vid analysen av Testaments grafiska stil och 

nedan följer en lista med de element i den grafiska stilen som jag har undersökt.  

 

 Textur 

 Färg 

 Ljussättning 

 

2.5 Riktlinjer för konceptillustrationer av miljö till Testament 

Jag har sedan tagit fram ett antal övergripande riktlinjer för hur konceptillustrationerna av 

miljö till Testament ska se ut, utifrån litteraturstudien av Grönblom (2000), Hamilton (2006), 

Siliotti (1994), Stevenson Smith (1998), Brier & Hobbs (1999) och Jones (1868) och analysen 

av Testaments grafiska stil.  
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3. Resultat 

Här följer en redogörelse av resultatet från fastställandet av designspecifikationerna, 

textanalysen av Gamla Testamentet, litteraturstudien av Grönblom (2000), Hamilton (2006), 

Siliotti (1994), Stevenson Smith (1998), Brier & Hobbs (1999) och Jones (1868) och analysen 

av Testaments grafiska stil, samt en genomgång av de övergripande riktlinjerna för 

konceptillustrationerna. 

 

3.1 Designspecifikationer 

Utifrån spelets design har dessa miljöer specificerats: 

 

 Egyptisk stad 

 Faraos palats 

 

Detta är de kapitel i Gamla Testamentet som delar av spelet Testaments berättelse bygger på 

och som jag har fokuserat på vid textanalysen av Gamla Testamentet: 

 

 Första Moseboken 37:1 – 37:36 Josef blir såld till Egypten av sina bröder 

 Första Moseboken 39:1 – 39:20 Josef hos Potifar 

 Första Moseboken 39:21 – 41:36 Josef i fängelset 

 Första Moseboken 41:37 – 45:15 Josef blir styresman i Egypten, Josef återförenas med 

sina bröder 

 Första Moseboken 45:16 – 47:12 Jakob och hans söner reser till Egypten 

 Andra Moseboken 1:1 – 2:22 Israeliterna förtrycks i Egypten, Moses födelse och flykt 

från Egypten 

 Andra Moseboken 1:1 – 2:22 Israeliterna förtrycks i Egypten, Moses födelse och flykt 

från Egypten 

 Andra Moseboken 2:23 – 6:13 Den brinnande busken, Mose återvänder till Egypten 

 Andra Moseboken 6:28 – 12:33 De tio plågorna 

 Andra Moseboken 12:34 – 14:31 Uttåget från Egypten 

 

Mer om detta och varför dessa kapitel valts ut går att läsa i Bibeln och interaktivitet: Om 

arbetet att skriva manus till spelet Testament (Dahlin 2009). 
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3.2 Textanalys av Gamla Testamentet 

Vid Textanalysen av Gamla Testamentet har Bibeln i ny svensk översättning från 2000 av 

Svenska Bibelsällskapet använts. Textanalysen har resulterat i ett utdrag av ett antal 

textstycken från Första Moseboken 37:1-47:12  och Andra Moseboken 1:1–14:31 med ord 

som beskriver platser och miljöer. 

 

Textstyckena ur Gamla Testamentet har valts ut efter dessa kriterier: 

 

 Textstycket finns i Första Moseboken 37:1-47:12  eller i Andra Moseboken 1:1–14:31 

 Textstycket innehåller ord som berättar något om en plats eller miljö. 

 

Textanalysen resulterade i en samling av ett antal textstycken med ord som beskriver platser 

och miljöer, som jag har delat upp i tre olika kategorier, s.k. semio-lexikaliska grupper. Dessa 

semio-lexikaliska grupper är: 

 

 Namn på platser 

 Något som berättar om en plats läge 

 Något som berättar hur miljön ser ut 

 

Nedan följer en redogörelse av textstyckena med orden i varje semio-lexikalisk grupp och en 

kort diskussion kring dessa. 

 

3.2.1 Namn på platser 

Nedan följer textstycken där namn på platser förekommer. Jag har använt fetstil på ord som 

markerar just dessa namn t.ex. Kanaan för att underlätta identifieringen av dessa.  

 

Jakob bosatte sig i det land där hans far hade bott, i Kanaan. (Första 

Moseboken 37:1) 

 

En gång när Josefs bröder var borta och vallade faderns får vid Shekem sade 

Israel till Josef: "Du vet att dina bröder är med fåren vid Shekem, och nu 

tänker jag skicka dig till dem." - "Ja, far", svarade han, och Israel fortsatte: 

"Se efter om allt är som det skall med dina bröder och med fåren och kom 

sedan tillbaka och berätta för mig." Och Israel skickade i väg honom från 

Hebrondalen. (Första Moseboken 37:12 - 14) 

 

Några midjanitiska köpmän som kom förbi drog upp Josef ur brunnen. De 

sålde Josef för tjugo siklar silver till ismaeliterna, och dessa tog med sig Josef 

till Egypten. (Första Moseboken 37:28) 
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I textstycket ovan förekommer en plats namn i form av ett attribut tilldelat 

några köpmän: Midjanitiska köpmän. Det är alltså en angivelse av en plats 

namn i en indirekt form. Att det är just köpmän visar på att Egypten bedrev 

handel med andra folkslag. Detta ger oss i Testamentprojektet möjligheten att 

använda inslag från andra kulturer i den egyptiska stad som vi har skapat, 

eftersom köpmän högst sannolikt tog med sig varor från deras kulturer in i 

Egypten. 

 

I Egypten sålde midjaniterna Josef till Potifar, hovman hos farao och 

befälhavare för livgardet. (Första Moseboken 37:36) 

 

Josef hade förts ner till Egypten, där Potifar, hovman hos farao och 

befälhavare för livgardet, en egypter, köpte honom av ismaeliterna, som hade 

fört honom dit. (Första Moseboken 39:1) 

 

Innan det första hungeråret kom fick Josef två söner med Asenat, dotter till 

Poti Fera, prästen i On. (Första Moseboken 41:50) 

 

Det är alltså inte ni som har skickat mig hit, utan Gud, och han har gjort mig 

till faraos främste rådgivare, till ledare för hans förvaltning och styresman 

över hela Egypten. Skynda er tillbaka till min far och säg till honom: Så säger 

din son Josef: Gud har gjort mig till herre över hela Egypten. Kom hit till mig 

utan dröjsmål. Du skall få bo i Goshen, där du är nära mig, du själv med dina 

barn och barnbarn, dina får och dina kor och allt du äger. (Första Moseboken 

45:9-10) 

 

Israel hade skickat Juda i förväg till Josef, för att få reda på vägen till Goshen. 

När de kom fram dit lät Josef spänna för sin vagn och åkte till Goshen för att 

möta sin far Israel. (Första Moseboken 46:28-29) 

 

När farao fick höra vad Mose hade gjort ville han få honom dödad. Men Mose 

flydde undan farao och slog sig ner i midjaniternas land. Där höll han till vid 

en brunn. Prästen i Midjan hade sju döttrar. De kom och öste upp vatten och 

fyllde hoarna för att vattna fåren åt sin far. (Andra Moseboken 2:15–16) 

 

När Mose var i Midjan sade Herren till honom: "Vänd tillbaka till Egypten, ty 

alla de som ville röja dig ur vägen är nu döda." Då tog Mose sin hustru och 

sina söner och lät dem sitta upp på en åsna och återvände till Egypten. Han 

hade Guds stav i handen. Herren sade till Mose: "När du kommer tillbaka till 

Egypten skall du inför farao utföra alla de under som jag har gett dig makt att 

göra. Men jag skall göra honom hård och obeveklig så att han inte släpper 

folket. (Andra Moseboken 4:19–21) 
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Dessa textstycken har jag valt ut för att de är bra exempel på hur platser och miljöer oftast 

beskrivs i Första Moseboken 37:1-47:12 och Andra Moseboken 1:1–14:31. Platserna beskrivs 

bara med namn och deras läge i förhållande till andra platser avslöjas inte. Det finns heller 

ingen beskrivning av hur platserna ser ut. Det förekommer även att namn på platser benämns 

indirekt t.ex. i meningen ur Första Moseboken 37:28: 

  

Några midjanitiska köpmän som kom förbi drog upp Josef ur brunnen. (Första 

Moseboken 37:28) 

 

3.2.2 Något som berättar om en plats läge 

Nedan följer textstycken med ord som beskriver platsers lägen i förhållande till andra platser 

och landmärken. Dessa ord har jag markerat med fetstil. 

 

När de sedan hade slagit sig ner för att äta fick de syn på en karavan med 

ismaeliter; de kom från Gilead och deras kameler var lastade med ladanum, 

balsam och mastix som skulle föras ner till Egypten. (Första Moseboken 

37:25)  

 

När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten sade han till sina söner: "Vad 

väntar ni på? Jag har hört att det finns säd nere i Egypten. Far dit och köp åt 

oss, så att vi överlever och inte svälter ihjäl." Då gav sig tio av Josefs bröder i 

väg för att köpa spannmål i Egypten. (Första Moseboken 42:1-3) 

 

Egypten ligger enligt dessa textstycken nedanför Kanaan. Vad den faktiska benämningen 

”ner” och ”nere” står för kan jag inte med säkerhet säga. Det kan vara ”ner” enligt 

väderstrecken alltså söder ut, eller ”ner” sett utifrån marknivåns höjd över havet.  

 

Tre dagsmarscher ut i öknen vill vi gå för att offra åt Herren, vår Gud, så som 

han befaller oss." - (Andra Moseboken 8:27) 

 

Platsen där israeliterna ville gå för att offra åt Gud låg tre dagsmarscher ut i öknen. Från 

vilken plats detta är räknat kan jag dock inte utläsa, kanske från Goshen, platsen där 

israeliterna bodde. 

 

När farao hade släppt folket ledde Gud dem inte den väg som går till 

filisteernas land, fastän den är den genaste; Gud tänkte att de kunde ångra sig 

och återvända till Egypten om de märkte att de skulle råka i strid. I stället lät 

han dem ta en omväg genom öknen mot Sävhavet. (Andra Moseboken 13:17-

18) 

I textstycket ovan beskrivs tre platser i förhållande till varandra. Vägen mot filisteernas land 

erbjöd den genaste vägen från Egypten och vägen genom öknen mot Sävhavet var en längre 

väg. 
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De bröt upp från Suckot och slog läger i Etam, vid randen av öknen. (Andra 

Moseboken 13:20) 

 

Platsen Etam låg vid randen av öknen. 

 

Herren talade till Mose: "Säg åt israeliterna att vända om och slå läger 

utanför Pi Hachirot mellan Migdol och havet; mitt emot Baal Sefon skall ni 

slå läger vid havet. Farao kommer att tro att israeliterna har gått vilse och inte 

kan ta sig igenom öknen. (Andra Moseboken 14:1-3) 

 

I textstycket ovan beskrivs fyra platser i förhållande till varandra. Pi Hachirot låg mellan 

Migdol och havet och Baal Sefon låg mittemot Pi Hachirot. 

 

I Första Moseboken 37:1-47:12  och Andra Moseboken 1:1–14:31 förekommer det att en plats 

läge beskrivs. Det är dock vanligare att endast namnet på en plats nämns. En plats läge 

beskrivs oftast i förhållande till en annan plats eller i förhållande till någon form av landmärke 

t.ex. öknen. 

 

3.2.3 Något som beskriver hur miljön ser ut 

Nedan följer textstycken med ord som på ett eller annat vis beskriver hur miljön ser ut. Dessa 

ord har jag markerat med fetstil. 

 

När Josef kom fram till Shekem och irrade omkring på fälten där mötte han en 

man som frågade: "Vad letar du efter?" (Första Moseboken 37:14 - 15) 

 

Och Ruben sade till dem: "Spill inget blod! Kasta honom i brunnen här ute i 

öknen, men skada honom inte!" (Första Moseboken 37:22) 

 

En dag kom han som vanligt in i huset för att sköta sitt arbete, och ingen av 

husets folk var inne. (Första Moseboken 39:11) 

 

De hade inte hunnit långt från staden när Josef sade till sin förvaltare: "Sätt 

genast efter männen. När du hinner upp dem skall du säga: Varför har ni lönat 

gott med ont? (Första Moseboken 44:4) 

 

I faraos palats hade man fått höra att Josefs bröder kommit, och det gladde 

farao och hans hovmän." (Första Moseboken 45:16) 

 

I textstyckena ovan beskrivs platsen och miljön som den oftast blir i Första Moseboken 37:1-

47:12  och Andra Moseboken 1:1–14:31 där det finns någon typ av information om hur miljön 

ser ut. Miljön beskrivs med enkla ord som: fälten, öknen, brunnen, huset, staden, faraos 

palats där alla utom öknen är kulturellt bundna. Med det menar jag att dessa är platser 

skapade av människor och därför är påverkade av en kultur. Det finns dock inget som berättar 
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mer detaljerat hur dessa miljöer såg ut i texten. Ur dessa beskrivningar kan jag endast skapa 

mig en bild av hur det såg ut utifrån mina egna erfarenheter av hur ett fält, en öken, ett hus, en 

stad och faraos palats ser ut. Jag kan också med hjälp av en studie av den kultur som 

människorna som skapat dessa platser levde i, ta reda på hur dessa platser eller objekt ser ut. 

T.ex. genom en litteraturstudie av arkeologiska källor från den aktuella kulturen. 

 

I vissa textstycken i Första Moseboken 37:1-47:12  och Andra Moseboken 1:1–14:31 som 

följer nedan, har jag hittat beskrivningar av platser och miljöer som är mer beskrivande än de 

tidigare presenterade. De är dock inte så detaljerade att jag skulle kunna visualisera dem utan 

att använda en del fantasi. 

 

Under de sju överflödsåren gav landet rika skördar och under dessa sju år av 

överflöd i Egypten lät Josef samla in alla livsmedel och lagra dem i städerna: i 

varje stad lagrades de grödor som vuxit på åkrarna runt omkring. (Första 

Moseboken 41:47-48) 

 

Städer beskrivs ha varit omgivna av åkrar med rika skördar som genererade i livsmedel som 

lagrades i städerna. 

 

Sedan kunde hon inte gömma honom längre utan tog en korg av papyrusgräs 

och tätade den med beck och tjära, lade barnet i den och satte ut den i vassen 

vid Nilstranden. (Andra Moseboken 2:3) 

 

Vass beskrivs ha växt vid Nilens strand och papyrusgräs måste ha funnits till hands. 

 

Därför har jag stigit ner för att befria dem från egypterna och föra dem från 

Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och 

honung, det land där det nu bor kanaaneer, hettiter, amoreer, perisseer, hiveer 

och jevuseer. (Andra Moseboken 3:8) 

 

Egypten beskrivs som ett rikt och vidsträckt land med mjölk och honung. Av detta kan jag dra 

slutsatsen att Egypten var stort och att egyptierna kanske hade mycket boskap och tog tillvara 

på vad naturen hade att ge. 

 

Fiskarna i Nilen skall dö, och floden skall stinka så att egypterna inte kan 

dricka dess vatten." Herren sade till Mose: "Säg till Aron att ta sin stav och 

sträcka ut den över Egyptens vatten, dess floder, kanaler och dammar, alla 

dess vattensamlingar, så att de förvandlas till blod. (Andra Moseboken 7:18-

19) 

 

Egypten beskrivs ha haft många typer av vattendrag och vattenansamlingar. 
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De täckte marken så att den blev alldeles svart, och de åt upp allt som växte i 

landet och all frukt på träden som haglet hade lämnat kvar; inget grönt fanns 

kvar på träden eller på marken i hela Egypten. (Andra Moseboken 10:15) 

 

Fruktträd fanns i Egypten enligt textstycket ovan, men det framgår inte vilken typ av fruktträd 

det handlar om. 

 

3.2.4 Summering av textanalys 

Textanalysen av Första Moseboken 37:1-47:12  och Andra Moseboken 1:1–14:31 visar att 

dessa texter i hög grad saknar detaljerade plats- och miljöbeskrivningar.  

 

Första Moseboken 37:1-47:12  och Andra Moseboken 1:1–14:31 är delar av Gamla 

Testamentet som bygger på från början muntligt framförda berättelser och enligt Ong (1991, 

s. 45) är språket i kulturer med muntlig kommunikation som primär språkform hårt 

sammankopplat med händelser. Han påpekar att det inte är förvånande att den hebreiska 

termen ”dabar” betyder både ”ord” och ”händelse”. Ödeen (2005, s. 71, 92-93) framhåller 

också att handlingen och människors interaktion med varandra blir extra framträdande i 

muntligt framförda berättelser för att den muntlige berättaren hela tiden måste hålla sin 

publiks intresse vid liv genom att få handlingen i berättelsen att röra sig framåt. Därför menar 

Ödeen att miljöbeskrivningar i muntliga berättelser ofta har en underordnad position. 

 

Detta är tydligt i det här textstycket ur Första Moseboken 37:12 – 14: 

 

En gång när Josefs bröder var borta och vallade faderns får vid Shekem sade 

Israel till Josef: "Du vet att dina bröder är med fåren vid Shekem, och nu 

tänker jag skicka dig till dem." - "Ja, far", svarade han, och Israel fortsatte: 

"Se efter om allt är som det skall med dina bröder och med fåren och kom 

sedan tillbaka och berätta för mig." Och Israel skickade i väg honom från 

Hebrondalen.  

 

Det är dialogen mellan Israel och hans son Josef och det faktum att Israel skickar iväg Josef 

för att se efter om allt är väl med Josefs bröder, som framhålls i textstycket. Hur miljön där de 

befann sig och hur miljön dit Josef skickades såg ut, är mindre viktig för själva handlingen 

och därför nämns bara namnen på platserna. 

 

Ytterligare en förklaring till Gamla Testamentets avsaknad av rika miljöbeskrivningar 

kommer Auerbach (1998, s. 13-21) med. Han gör en jämförelse mellan Gamla Testamentet 

och en annan text som från början också framfördes muntligt, nämligen Odysséen. Auerbach 

(1998, s. 13-21) framhåller att Odysséens karaktärer och miljön de rör sig i beskrivs klart och 

tydligt i jämförelse med hur dessa skildras i Gamla Testamentet. Han menar vidare att detta 

har att göra med de två texternas helt skilda världsbild och gudsuppfattning. De grekiska 

gudarna som framträder i Odyséen är mycket mer åskådliga än Gamla Testamentets Gud. 

Auerbach (1998, s. 17-18) använder berättelsen med offrandet av Isak i Första Moseboken 
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22:1-24 för att förklara vad han menar. I denna berättelse talar Gud till Abraham och säger åt 

honom att offra sin son Isak. Läsaren får inte veta var Abraham befinner sig eller var Gud 

talar ifrån och heller inte varifrån Gud kommer och varför han vänder sig till just Abraham. 

Gud har inte som Zeus tidigare diskuterat saken med andra gudar i rådslaget. Abraham själv 

beskrivs precis som det mesta i Gamla Testamentet på ett ganska skissartat vis utan att hans 

inre tankar avslöjas. Han är endast ett redskap i guds stora plan. Auerbach (1998, s. 13-21) 

menar att det helt enkelt är på det sättet som världen skildras i Gamla Testamentet. Som en 

skådeplats för Guds mål som inte behöver ifrågasättas eller förklaras. Därför blir målande 

miljöbeskrivningar överflödiga eftersom dessa inte behövs för att förmedla Guds mål. 

 

Textanalysen har ändå visat att det finns en del information om miljön som är av användning 

för mig som konceptillustratör av miljö till Testament. Utifrån de semio-lexikaliska grupper 

textanalysen har genererat, har jag tagit fram en lista med konkret information som kan 

användas i konceptillustrationerna: 

 

 Egypten var det land där mycket utav händelserna i Första Moseboken 37:1-47:12  och 

Andra Moseboken 1:1–14:31 utspelade sig 

 Egypten låg i ett område med mycket ökenlandskap 

 Det fanns floder, kanaler och dammar i Egypten 

 Egyptiska städer var omgivna av åkrar 

 Egyptierna lagrade livsmedel i städerna 

 I Egypten bodde människorna i hus 

 Farao hade ett palats 

 I Egypten växte det papyrusgräs och vid Nilens strand växte det vass 

 I Egypten fanns fruktträd 

 Egyptierna bedrev handel med andra folkslag t.ex. midjaniter 

 

Då platser ofta endast beskrivs med ett namn och då det i de fall där det finns mer information 

om miljön, krävs en hel del fantasi eller ytterligare beskrivningar från andra källor, för att det 

ska vara möjligt att visualisera miljön, har jag inte kunnat utgå endast från Första Moseboken 

37:1-47:12  och Andra Moseboken 1:1–14:31 när jag har skapat konceptillustrationer av miljö 

till Testament. Därför har jag studerat arkeologiska källor för ytterligare information om 

miljön. De miljöer som jag enligt designspecifikationen skulle göra konceptillustrationer av 

var en egyptisk stad och faraos palats och därför har de arkeologiska källorna varit 

egyptologiska
1
 sådana.  

 

                                                 
1
 Egyptologi är det vetenskapliga studiet av det antika Egyptens historia, litteratur, konst, arkitektur m.m. 

(Nationalencyklopedin artikel 1105409)   
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3.3 Litteraturstudie av arkeologiska källor 

Den forntida egyptiska kulturen varade under flera tusen år ca 5000f.kr-600e.kr. (Hamilton 

2006, s. 10-13) och präglades därför av en del olika stildrag i arkitektur och konst. För att 

kunna bestämma vilka av dessa stildrag som miljön i Testament ska använda sig av har jag 

behövt fastställa en historisk tidsperiod för handlingen i spelet. Jag har valt att daterat 

händelserna i Andra Moseboken 1:1–14:31 och använt denna datering för spelets handling 

och gjort det antagandet att händelserna i Första Moseboken 37:1-47:12 skedde högst några 

hundra år innan händelserna i Andra Moseboken. I Första Moseboken 50:26 står det att Josef 

dog 110 år gammal och i Andra Moseboken 2:1-2 berättas det om Moses födelse. Det står inte 

hur lång tid som gått mellan dessa händelser. Jag har valt att använda dateringen av Andra 

Moseboken 1:1-14:31 för att vi i projektet valt att använda samma miljö i spelet för delarna i 

Första Moseboken och Andra Moseboken för att spara in tid och resurser.  

 

Troy
2
 menar att "Israeliternas utvandring från Egypten" inte är en dokumenterad historisk 

händelse och därmed inte går att datera. Troy nämner vidare att finns många olika åsikter om 

källan eller källorna till den bibliska berättelsen. Det som kan sägas är att berättelsen 

avspeglar ett mångtusenårigt samspel mellan Egypten och de levantinska befolkningarna av 

vilka den grupp som blev hebréerna är en. Jag har därför inte kunnat hänvisa till arkeologisk 

forskning vad gäller dateringen av händelserna i Andra Moseboken 1:1–14:31. Då spelet 

faktiskt ska förmedla berättelser ur Bibeln har jag även tagit reda på vad kyrkan säger om 

dateringen av händelserna i Andra Moseboken 1:1–14:31. Enligt vår kontaktperson från 

Svenska Kyrkan i Tidaholm, Peter Håkansson
3
 utspelade sig händelserna i Andra Moseboken 

ca 1500 f.kr. I dokumentärfilmen The Exodus Decoded (2006) presenteras en rad upptäckter 

och teorier och man försöker genom dessa bevisa att händelserna i Andra Moseboken 

inträffat. Ett vulkanutbrott på Santorini som skedde kring 1500 f.kr. menar man kan förklara 

de katastrofer som berättas drabbat Egypten i Andra Moseboken 7:1–12:51 och israeliternas 

flykt genom havet som finns beskrivet i Andra Moseboken 14:21-29. De naturfenomen som 

följde det kraftiga vulkanutbrottet menar man kan ha gett upphov till invasioner av skadedjur 

av olika slag och att jordens plattor förändrade sig så att det plötsligt kunde bli möjligt att 

korsa ett hav. I The Exodus Decoded menar man att dessa bibliska händelser ofta dateras till 

omkring 1250 f.kr. men att den dateringen borde vara 1500 f.kr. 

 

Vid skapandet av konceptillustrationer av miljö till Testament har jag valt att använda de 

stildrag i arkitektur och konst som rådde i Egypten under det såkallade Nya Riket som varade 

under ca 1550-1069 f.kr. och som var en period då Egypten upplevde sin storhetstid vad gäller 

både konst och arkitektur och storlek av territorium (Grönblom 2000, s. 108). Jag har valt 

denna period för att kyrkans datering av Andra Moseboken 1:1-14:31 är ca 1500 f.kr och 

teorierna som framhålls i The Exodus Decoded (2006) pekar på samma tidsbestämning och 

den går att placera i början av Nya Riket.  

                                                 
2
 Lana Troy professor i egyptologi vid Uppsala Universitet, e-post den 9 februari 2009. 

3
 Peter Håkansson präst Tidaholm, intervju den 28 januari 2009. 
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Genom en litteraturstudie av arkeologiska källor har jag kunnat skapa en bild av hur den 

egyptiska kulturen och dess arkitektur och konst såg ut under perioden Nya Riket ca 1550-

1069 f.kr (Grönblom 2000, s. 108).  De källor som använts vid denna analys är Grönblom 

(2000), Hamilton (2006), Siliotti (1994), Stevenson Smith (1998), Brier & Hobbs (1999) och 

Jones (1868). Det jag särskilt har letat efter är övergripande stildrag i arkitektur och konst, 

vilka byggnadsmaterial egyptierna använde, hur städer såg ut och var planerade, hur hus var 

konstruerade och hur kungapalats såg ut under perioden Nya Riket. I detta avsnitt presenterar 

jag det övergripande resultatet av denna analys och i kapitel 3.6 Konceptillustrationer av 

miljö till Testament presenteras resultatet i mer detalj i samband med diskussion kring hur 

detta applicerats på konceptillustrationerna. 

 

Överflödet av bra sten som material ledde till att egyptierna tidigt lärde sig att hugga ut stora 

block av sten till byggmaterial och något som är karaktäristiskt för egyptisk arkitektur är de 

storartade byggnadsverken i just sten. Skulptörer hade alltid tillgång till rektangulära block att 

arbeta med och detta gjorde att egyptisk arkitektur blev kubistisk till sin form, till skillnad 

från mesopotamisk arkitektur som använder runda och koniska former (Stevenson Smith 

1998, s. 1). Egyptiska bostäder var däremot byggda av lertegel som tillverkades genom att en 

blandning av lera, strå, och grus hälldes i formar och fick stelna i solen (Hamilton 2006, s. 

177). Just för att bostadshus byggdes av detta ohållbara material menar Stevenson Smith 

(1998, s.1) att det inte finns mycket bevarat av dessa, utan att det främst är tempelbyggnader 

och gravar som byggdes av uthuggna stenblock som finns kvar för eftervärlden att skåda. 

Tack vare gravmålningar och texter har man ändå kunnat skaffa sig en ganska tydlig bild av 

hur egyptierna bodde. (Grönblom 2000, s. 286) 

 

Symmetri var något som egyptierna gärna gav utryck för i sin arkitektur och konst. 

Symmetrin kunde manifesteras genom spegelvända motiv på varsin sida om t.ex. en port, eller 

i texter som löper åt varsitt håll från en gemensam hieroglyf i mitten. Symmetrin var ett sätt 

att ge uttryck för dualismen och talet två som var heligt. Tvåtalet återspeglas även i de många 

parvis förekommande egyptiska begreppen t.ex. Övre och Nedre Egypten
4
 och De två 

evigheterna som var två tidsbegrepp som båda betecknade evighet, men där det ena var 

cykliskt och det andra linjärt. (Grönblom 2000, s. 348, 398, 416)  

 

                                                 
4
 Övre Egypten är ett begrepp som betecknar södra Egypten, praktiskt taget allt som låg söder om Nildeltat. 

Nedre Egypten betecknar norra Egypten ända ner till Nildeltat (Grönblom, R. 2000, s.563, 565). 
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3.4 Grafisk stil 

Innan presentationen av Testaments grafiska stil, kan en definition av själva begreppet grafisk 

stil vara på sin plats. När Bordwell (1987 s. 163) pratar om den klassiska Hollywoodfilmens 

stil talar han om utformning av dialog, ljussättning, färgval, komposition och ljud som 

beståndsdelar som påverkar och definierar stilen. Cassirer och Sandström, (n.d) beskriver stil 

som en term för enhetlighet i formkaraktär och hållning inom arkitektur, konst, musik, 

konsthantverk, litteratur och annan text. Enligt samma källa är stil resultatet av val mellan 

alternativa uttrycksmöjligheter som kan förväntas ge en önskad effekt. 

 

Min definition av grafisk stil är därför: en eller fler egenskaper i det grafiska uttrycket som 

har en viss effekt och ger ett enhetligt uttryck för grafiken.   

 

3.4.1 Den grafiska stilen i Testament 

Vår kontaktperson från Svenska Kyrkan, Peter Håkansson var den person som var med och 

drev igång projektet och hans vision var ett dataspel med influenser från Diablo II (Blizzard 

North 2000). Diablo II är ett action-rollspel i tredjeperson för en spelare eller fler och har 

därmed en del likheter med Testament. 

 

  
Figur 6. Diablo II screenshot1                       Figur 7. Diablo II screenshot2 

 

Det vi tagit fasta på i grafiken i Diablo II (Blizzard North 2000) är texturernas rikedom på 

struktur och detalj vilket ger spelvärldens utseende drag av realism. För att förtydliga detta 

kan detta jämföras med texturerna i spelet The legend of Zelda: The Wind Waker (Nintendo 

2003) som är stiliserade och har låg detaljnivå, vilket ger grafiken ett mindre realistiskt 

intryck. 
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Figur 8. The Legend of Zelda: The Wind Waker screenshot1 

 

Ett annat dataspel som givit inspiration till den grafiska stilen i Testament är Titan Quest (Iron 

Lore Entertainment 2006) och expansionen av samma spel Titan Quest: Immortal Throne 

(Iron Lore Entertainment 2007). Detta spel med expansion är ett actionrollspel i 3-D med 

tredjdepersonsvy som kan spelas av en spelare eller fler. Det har alltså likheter med Diablo II 

och Testament. Något mer som Titan Quest har gemensamt med Testament är att spelets miljö 

är präglad av stora, historiska kulturer. Titan Quest utspelar sig bland annat i Grekland, 

Egypten och Asien. 

 

  
Figur 9. Titan Quest screenshot1           Figur 10. Titan Quest screenshot2 

 

Även grafiken i Titan Quest (Iron Lore Entertainment 2006) och Titan Quest: Immortal 

Throne har hög grad av realistisk struktur i texturerna, men det är framförallt färgskalan i 

Titan Quest (Iron Lore Entertainment 2007) som använts som inspiration för Testament. 

Färgerna är mjuka och varma med ganska låg mättnad (mycket grått) medan vissa detaljer likt 

kläder på karaktärer används som starkare färgklickar här och där.  
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Figur 11. Testament skärmdump 2 

 

Testament utspelar sig till största delen i utomhusmiljö där ljussättningen består av ett riktat 

gulaktigt ljus som ska efterlikna solen och ett ambient ljus som ska härma ljusets förmåga att 

studsa runt mellan objekt i omgivningen. Detta gör att färgerna känns varma och skuggorna 

blir tydliga men inte svarta. 

 

3.5 Riktlinjer för konceptillustrationer av miljö till Testament 

Jag har tagit fram några övergripande riktlinjer för skapandet av miljökoncepten till 

Testament. Dessa riktlinjer har utöver den information om miljön som jag har fått från 

textanalysen av Bibeln i ny svensk översättning från 2000 av Svenska Bibelsällskapet och 

resultaten av litteraturstudien av de arkeologiska källorna: Grönblom (2000), Hamilton 

(2006), Siliotti (1994), Stevenson Smith (1998), Brier & Hobbs (1999) och Jones (1868), fått 

styra konceptillustrationerna. Riktlinjerna är framtagna utifrån Testaments grafiska stil där jag 

har analyserat textur, färg och ljussättning och de generella stildrag i arkitektur och konst från 

Egypten under Nya Riket ca 1550-1069 f.kr (Grönblom 2000, s. 108) som jag har funnit. 

 



 

 

 25/48 

3.5.1 Färg 

Basfärgerna som jag har använt i konceptillustrationerna är mjuka med låg mättnad. De ligger 

i mittenområdet i bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshops färgväljare som visas nedan i 

figur 12. 

 

 
Figur 12. Färger med låg mättnad 

 

Ljussättningen i Testament består av ett gultonat ljus vilket gör att färgerna uppfattas som 

varma. Därför ska färgerna i konceptillustrationerna också kännas varma vilket har uppnåtts 

genom att använda mycket gult och rött. Textanalysen i kapitel 3.2 Textanalys av Gamla 

Testamentet sidan 9 har visat att Egypten låg i ett område med mycket ökenlandskap. Den 

egyptiska miljö med ökenlandskap som mina konceptillustrationer föreställer har mycket utav 

dessa varma färger eftersom sand har en gulaktig färg.  

 

 
Figur 13. Färgpalett 

 

Ovan i figur 13 är färgpaletten med basfärgerna som jag har använt till 

konceptillustrationerna. Några naturligt jordiga färger och några färgstarkare (längst till höger 

i figur 13) som har använts till detaljer. 
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3.5.2 Textur 

En viktig egenskap i Testaments grafiska stil är att texturerna är rika på struktur och detalj. 

Denna egenskap ville jag återge i konceptillustrationerna och det gjorde jag genom att 

redigera och använda strukturen i foton.  

 

Alla foton som har använts för att skapa struktur i konceptillustrationerna kommer från 

www.cgtextures.com som låter grafiker ladda ned foton för texturering gratis. Dessa foton får 

användas privat eller för kommersiellt syfte, i 2-D- eller 3-D-grafik, digitalt eller i tryck.  

 

 
Figur 14. Texturfoto 

(http://www.cgtextures.com/getfile.php/BrickOldSharp0089_3_S.jpg?id=207&s=s&PHPSESSID=26e7e0b6360

a07e9f5e400d8b71c9ae3&hash=3238765415) 

 

3.5.3 Kubistisk form 

De miljöer som jag har gjort konceptillustrationer av är en stad och interiören av faraos palats, 

vilka är miljöer där det förekommer mycket byggnader. Då den egyptiska arkitekturen enligt 

Stevenson Smith (1998, s. 1) var kubistisk till sin form tack vare tillgången till bra sten 

uthugget till rektangulära block som byggmaterial, har en av riktlinjerna för 

konceptillustrationerna varit att använda kubistiska former.  

 

       
Figur 15. Helgedom (Grönblom 2000, s. 94)                 Figur 16. Centrala Amarna (www.amarnaprojekt.com) 

 

Ovan i figur 15 och 16 finns egyptiska byggnader där de kubistiska formerna är tydliga. Figur 

15 föreställer en liten helgedomsbyggnad i kalksten och figur 16 visar en rekonstruktion av 

den centrala delen av staden Amarna. 
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3.5.4 Symmetri 

En annan riktlinje har varit att använda symmetri t.ex. genom att låta faraos palats i Testament 

vara byggt på ett sätt så att det är likadant på varje sida om en mittlinje. Symmetri var 

nämligen något som egyptierna hade en förkärlek för och gärna gav utryck för i sin arkitektur 

och konst menar Grönblom (2000, s. 398, 416).  

 

 
Figur 17. Symmetrisk målning (Grönblom 2000, s. 397) 

 

I figur 17 finns en målning från Ramses III:s dödstempel i Medinet Habu. Den är ett bra 

exempel på hur egyptierna uttryckte symmetri. Målningen innehåller nästan en form av 

ordlek. På den undre raden finns ett ankh-tecken som står för liv, och utifrån detta tecken går 

det att läsa åt båda hållen. (Grönblom 2000, s. 397) 
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3.6 Konceptillustrationer av miljö till Testament 

I detta kapitel presenteras konceptillustrationerna som är resultatet av fastställandet av 

Testaments designspecifikationer, textanalysen av Gamla Testamentet i ny svensk 

översättning från 2000 av Svenska Bibelsällskapet, analysen av de arkeologiska källorna 

Grönblom (2000), Hamilton (2006), Siliotti (1994), Stevenson Smith (1998), och Brier & 

Hobbs (1999) och analysen av Testaments grafiska stil, samt de riktlinjer som jag har satt upp. 

3.6.1 Staden 

En av de miljöer som spelaren i Testament vistas i och som jag har gjort konceptillustrationer 

av är en egyptisk stad och jag har valt att avbilda en fiktiv stad med inspiration från städer 

som faktiskt funnits i Egypten under Nya Riket ca 1550-1069 f.kr (Grönblom 2000, s. 108). 

Staden Thebe eller Waset på egyptiska expanderade till en stormakt under början av perioden 

Nya Riket enligt Grönblom (2000, s. 98-99) och blev den kungliga familjens hemort. Staden 

förblev det egyptiska rikets huvudstad i stort sett ända fram till rikets undergång med ett fåtal 

undantag. 

 

 
Figur 18. Rekonstruktion av Östra Thebe (Siliotti 1994, s. 158-159) 

 

I Thebe var guden Amun huvudgud och där byggdes de stora templen Karnak och Luxor i 

hans ära vid Nilens östra strand (Grönblom 2000, s. 98). Tempelkomplexet Karnak syns breda 

ut sig innanför murarna till vänster och Luxortemplet till höger i figur 18 och hus ligger 

utspridda runt omkring utanför murarna. 

 

 
Figur 19. Rekonstruktion av Västra Thebe (Siliotti 1994, s. 160) 
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På andra sidan Nilen längs den västra strandbanken låg Västra Thebe där faraonerna lät bygga 

sina dödstempel och gravar. Där låg även det palats som farao Amenhotep III 1390 – 1352 

f.kr lät bygga på platsen som kallas Malkata (Grönblom 2000, s. 98, 571). I figur 19 syns även 

de vattenkanaler som textanalysen i kapitel 3.2 Textanalys av Gamla Testamentet sidan 9 har 

visat var en vanlig företeelse i Egypten.  

 

Fiskarna i Nilen skall dö, och floden skall stinka så att egypterna inte kan 

dricka dess vatten." Herren sade till Mose: "Säg till Aron att ta sin stav och 

sträcka ut den över Egyptens vatten, dess floder, kanaler och dammar, alla 

dess vattensamlingar, så att de förvandlas till blod. (Andra Moseboken 7:18–

19) 

 

En annan stad vid namn Amarna tjänade som huvudstad en kort period 1372-1350 f.kr. under 

Nya Riket (Stevenson Smith 1998, s. 181). 

 

 
Figur 20. Rekonstruktion av Amarna 

(http://www.amarnaproject.com/images/model_of_the_city/model/37_large.jpg) 

 

I de centrala delarna av Amarna låg huvudpalatset och faraos egen bostad. Intill Faraos bostad 

låg ett mindre tempel och ett större tempel låg en bit norr ut. Husen bredde ut sig omkring 

dessa byggnader jäms med Nilens strand och då staden växte klämdes nya hus in mellan de 

befintliga och det blev allt mer trångt. (Stevenson Smith 1998, s. 182-183) 

 

Städerna Thebe och Amarna bredde alltså ut sig över stora landytor, Thebe var till och med 

uppdelad i två delar på varsin sida om Nilen. Den stad som ska finnas i Testament och som 

jag har gjort konceptillustrationer av är en betydligt mindre och mer kompakt stad som synes 

nedan i figur 21. Det valet har jag gjort på grund av att storleken på en bana eller karta i 

Testament är begränsad. 
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Figur 21. Konceptillustration Stadsöversikt 

 

Grönblom (2000, s. 283) menar att städer i Egypten kom till genom att bebyggelse växte fram 

kring en eller flera huvudbyggnader. I konceptillustrationen figur 21 som är en slags 

översiktsbild av den egyptiska staden i Testament har jag valt att placera två huvudbyggnader 

längst in i mitten av staden. Dessa huvudbyggnader är ett tempel (markerat med siffran 2 i 

figur 21) och faraos palats (markerat med siffran 1). Faraos palats är en viktig byggnad för 

själva berättelsen i spelet Testament, men templet har ingen funktion mer än att den bidrar till 

stadens känsla och utseende. Templen var stora och imponerande byggnader med öppna 

tempelgårdar och kolonner (Grönblom 2000, s. 446) och därför tyckte jag att ett tempel skulle 

bidra till den storslagenhet som Stevenson Smith (1998, s. 1) menar var karaktäristisk för 

egyptisk arkitektur. Dessutom tycks tempel ha varit viktiga och ha fått centrala platser i de 

stora städerna Thebe och Amarna som framgår av rekonstruktionerna i figur 18 och 20 och 

därför har jag valt att ha med ett tempel i min konceptillustration. Vad gäller stadsplaneringen 

har jag valt att dela in staden i fyra delar åtskilda med murar och omgivna av en yttre 

stadsmur (markerat med siffran 3 i figur 21). Staden Amarna hade ingen stadsmur på grund av 

att staden låg skyddad av floden på ena sida och av klippor på andra (Stevenson Smith 1998, 

s. 182). Staden i Testament har i mina konceptillustrationer fått en stadsmur då det är tänkt att 

staden ska vara någon form av huvudstad som bör vara väl skyddad. Staden är också 

symmetriskt uppbyggd då symmetri har varit en av mina riktlinjer vid skapandet av 

konceptillustrationerna. Staden har en port i mitten av ena sidan i yttermuren som följs av en 

gata fram till templet och palatset som omgärdas av två lika stora stadsdelar på vardera sidan.  
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De egyptiska städerna bredde ut sig längs Nilens stränder där jorden var mycket bördig på 

grund av de årliga översvämningarna. Floden fungerade även som en utmärkt trafikled för 

transport av människor, byggmaterial och varor (Hamilton 2006, s. 17). Nilen var viktig för 

egyptierna och därför har jag valt att placera den egyptiska staden i Testament intill Nilen. 

Utanför stadsmuren har jag placerat hus som kan tänkas tillhöra bönder (markerat med siffran 

4 i figur 21.) som odlar på den bördiga jorden. Som textanalysen i kapitel 3.2 Textanalys av 

Gamla Testamentet sidan 9 har visat finns det i Första Moseboken 41:47-48 till och med 

beskrivet att det fanns åkrar runt omkring städerna i Egypten: 

 

Under de sju överflödsåren gav landet rika skördar och under dessa sju år av 

överflöd i Egypten lät Josef samla in alla livsmedel och lagra dem i städerna: i 

varje stad lagrades de grödor som vuxit på åkrarna runt omkring. (Första 

Moseboken 41:47-48) 

 

Textanalysen har även visat att Egypten hade många vattendrag och kanaler. Därför har jag 

låtit kanaler rinna utanför staden bland åkrarna för att ge vatten åt dessa i 

konceptillustrationen i figur 21 sidan 25. 

 

De flesta byggnader i Testaments egyptiska stad är hus där människor bor. Tyvärr finns det 

inte så mycket bostadshus bevarade från Egypten under Nya Riket, vilket beror på att dessa 

byggdes av material som lätt förstördes (Stevenson Smith 1998, s.1).  

 

 
Figur 22. Dayr al_Madinah (Hamilton 2006, s. 84) 

 

Figur 22 ovan visar lämningar av hantverkarbyn Dayr al Madinah i västra Thebe. Det enda 

som finns kvar är husgrunder och bitar av mur. Trots bristen på bevarade bostadshus har 

arkeologer tack vare gravmålningar och texter ändå kunnat få en uppfattning av hur 

egyptierna bodde (Grönblom 2000, s. 286).  
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Figur 23. Konceptillustration bostadshus 

Egyptiska bostäder var byggda av lertegel som tillverkades genom att en blandning av lera, 

strå, och grus hälldes i formar och fick stelna i solen. Taken hade reglar som bestod av 

palmstammar och golven var av stampad jord. (Hamilton 2006, s. 177).  Enligt Brier & Hobbs 

(1999, s. 144) byggdes husen i stora, välbefolkade städer som Thebe i flera våningar för att 

spara in på yta. Husen kunde vara upp till hela fyra våningar höga med terrasser och trappor 

som gick mellan dessa. Fönstren var små och satt högt upp för att hålla temperaturen på en 

anständig nivå genom att släppa ut varm luft när den steg (Brier & Hobbs 1999, s. 144). I 

konceptillustrationen i figur 23 blir de kubistiska formerna som varit en av mina riktlinjer, 

även tydliga. För att den kubistiska formen inte ska ge ett stelt intryck är husen i olika höjd 

och inte placerade i strikta linjer. 

 

I den egyptiska staden i Testament finns det risk att färgskalan blir lite tråkig då det mesta där 

består av det sandfärgade lerteglet. Därför har jag valt att använda de uppspända tyger som 

egyptierna enligt Brier & Hobbs (1999, s. 144) hade till solskydd för att sätta lite färg på 

miljön. Linne som vävdes av lin och som växte i mängder längs Nilens stränder var det tyg 

som användes flitigast av egyptierna. Enligt bild och textbevis lät man ofta linnet behålla sin 

naturliga ljusa, solblekta färg, men det var inte helt ovanligt att man också färgade tygerna i 

andra färger. Indigo och vejde användes för att färga tyg blått, henna och alkanna gav rött, 

safflor (färgtistel) gav gult och en blandning av indigo och safflor gav grön färg. (Hamilton 

2006, s. 172)  
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Som grund för templet i Testaments egyptiska stad har jag använt Luxurtemplet i Thebe som 

byggdes i guden Amuns ära (Grönblom 2000, s. 98). 

 

                                
Figur 24. Luxurtemplet plan (Siliotti 1994, s. 163)            Figur 25. Luxurtemplet (Siliotti 1994, s. 164) 

 

Luxurtemplet är ett stort och avlångt byggnadsverk bestående av Ramses II’s gårdsplan 

(markerat med siffran 1 i figur 24), en stor pelargång (markerat med siffran 2), Amenhotep 

III’s gårdsplan (3) och Amenhotep III’s helgedom, (4) (Siliotti 1994, s. 163).                

 

 
Figur 26. Konceptillustration Tempel 
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Luxurtemplet är ett tempel från perioden Nya Riket ca 1550-1069 f.kr (Grönblom 2000, s. 

108), och under denna tid var de stora tempelbyggnaderna imponerande konstruktioner som 

utnyttjade både ljus och mörker med sina öppna tempelgårdar och pelarhallar och slutna, 

taktäckta byggnader (Grönblom 2000, s. 446-448). Denna kombination av öppna 

tempelgårdar och mörkare slutna byggnader är något som jag har valt att använda i 

konceptillustrationen av Testaments egyptiska tempel i figur 26. Den täckta tempelbyggnad i 

vars innersta del enligt Grönblom (2000, s 446) fanns en sluten kammare där respektive gud 

bodde, har jag utformat som en mindre, taktäckt byggnad längst in i Testaments tempel. 

Templet i konceptillustrationen i figur 26 är också symmetrisk genom att det är likadant på 

vardera sidan om en tänkt mittlinje. 

Nedan i figur 27 synes en plan över palatsområdet i Malkata i den egyptiska staden Thebe. 

 

 
Figur 27. Malkata palatsområde (Stevenson Smith 1998, s. 161) 

 

I Thebe låg palatsområdet Malkata ganska långt avsides från resten av bebyggelsen och där 

fanns flera palatsbyggnader och ett tempel. Även i den egyptiska staden Amarna låg palats 

och tempel samlade som någon form av officiella huvudbyggnader (se figur 20 s. 24). Därför 

har jag valt att placera huvudbyggnaderna: templet och faraos palats i Testaments egyptiska 

stad, tillsammans på en central plats, längst in i mitten av staden, lite avskilt med en mur från 

resten av byggnaderna. Nedan synes en konceptillustration av området. 
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Figur 28. Konceptillustration Faraos palats och tempel 

 

Enligt Grönblom (2000, s. 443) var templen ofta stängda för vanligt folk. Det var främst 

prästerskapet som vistades i de stora templen och dit gick inte vem som helst för en stunds 

andakt. Grönblom (2000, s. 443, 446) menar vidare att templen också kunde fungera som ett 

centrum för administrativa och byråkratiska uppgifter såsom förvaltning av stora jordägor. Jag 

har valt att placera templet och faraos palats centralt men avskilt i staden även för att markera 

denna plats som ett ställe där makthavare har sitt säte.  

 

Vid templet och faraos palats har jag också placerat en konstgjord sjö eller pool kantad av 

palmer. Enligt Grönblom (2000, s. 446) hade nästan varje tempel en tillhörande sjö av 

varierande storlek där prästerskapet renade sig. Palatsanläggningen i Malktata Thebe hade 

även en sådan helig sjö (Grönblom, R. 2000, s. 135). På bilden nedan figur 29 finns den 

heliga sjön tillhörande Karnaktemplet i Thebe. Den kubistiska formen som varit en av mina 

riktlinjer har jag även använt i konceptillustrationen ovan i figur 28. Murarna bildar stora 

fyrkanter och alla byggnader är uppbyggda av olika typer av kubistiska former. 
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Figur 29. Heliga sjön vid Karnaktemplet (Grönblom 2000, s. 446) 

 

 
Figur 30. Konceptillustration Helig sjö 

 

Figur 30 ovan föreställer min konceptillustration av den heliga sjön i Testaments egyptiska 

stad. Som går att se i figur 29 var de heliga sjöarna konstgjorda och såg ut ungefär som pooler 

med en fyrkantig form. Detta formspråk passar bra in i det kubistiska utseendet på stadens 

byggnadsverk. Jag har även gjort trappor som leder ned i sjön att kliva på när man vill rena 

sig.  
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Figur 31 nedan är en konceptillustration av marknadsplatsen i Testaments egyptiska stad. Där 

finns både fasta hus byggda av lertegel och uppställda stånd byggda av pålar och tyg där man 

säljer fisk, ägg, dadlar, fikon, vindruvor och oliver som egyptierna åt enligt Grönblom (2000, 

s. 316) mm. Marknadsplatsen är en plats som bryter av lite i den annars ganska jämnt 

sandfärgade miljön med färgglada varor och färgade tyger som egyptierna enligt Hamilton 

(2006, s. 172) fick fram genom att använda indigo, vejde, henna, alkanna och safflor 

(färgtistel). 

 

 
Figur 31. Konceptillustration Marknad 

 

Enligt Hamilton (2006, s. 127) var Egypten i stort sett självförsörjande, men man importerade 

vissa lyxvaror som cederträ från Libanon och ebenholts och elfenben från Centralafrika. 

Textanalysen i kapitel 3.2 Textanalys av Gamla Testamentet sidan 9 har även den visat att 

egyptierna bedrev handel med andra kulturer, vilket kan utläsas ur textstycket nedan.  

 

Några midjanitiska köpmän som kom förbi drog upp Josef ur brunnen. De 

sålde Josef för tjugo siklar silver till ismaeliterna, och dessa tog med sig Josef 

till Egypten. (Första Moseboken 37:28) 

 

Egyptierna levde alltså i första hand av det som odlades runt städerna och det som tillverkades 

av egyptiska hantverkare. Därför har jag valt att placera marknadsplatsen precis innanför 

stadens huvudingång (se figur 21 s. 25) för att marknaden ska vara lättillgänglig för 

handelsmän som fraktar in och ut varor från odlingarna runt om staden och för handelsmän 

som kommer ända ifrån länder utanför Egypten.  
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3.6.2 Faraos palats 

Palatsbyggnader byggdes precis som bostadshus av lertegel och har därför vittrat sönder och 

försvunnit till stor del (Grönblom 2000, s. 135). Det som i stort sett finns kvar av palatsen i 

städerna Amarna och Thebe är endast lite bitar av väggar, golv och tak. Utifrån dessa rester 

har ändå arkeologer kunnat pussla ihop en bild av hur palatsen kan ha sett ut. 

 

Nedan i figur 32 är en rekonstruerad modell av huvudpalatset i staden Amarna och under 

denna i figur 33 finns min konceptillustration av palatset i den egyptiska staden i Testament.  

 

 
Figur 32. Modell av huvudpalatset i Amarna 

(http://www.amarnaproject.com/images/model_of_the_city/model/33_large.jpg) 

 

 
Figur 33. Konceptillustration Faraos palats 
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Det var vanligt att palatsanläggningarna bestod av flera palats (Stevenson Smith 1998, s. 161), 

men jag har valt att bara göra en palatsbyggnad. Detta dels för att tydliggöra för spelaren i 

vilken byggnad som farao håller till i och dels för att minska ned på den yta som 

palatsanläggningen annars skulle ta upp. Som rekonstruktionen av huvudpalatset i Amarna i 

figur 32 visar, breder palatset ut sig på bredden snarare än på höjden och detta har jag försökt 

ta till vara på i min konceptillustration. Rekonstruktionen visar också att palatset i Amarna 

hade många stora öppna gårdar och även två mindre i palatsets inre delar. Dessa öppna delar 

måste ha släppt in mycket ljus i palatset och därför har jag i min konceptillustration gett 

Testaments palats många fönster och en öppning i taket där ljus kan komma in. Palatset i 

konceptillustrationen är även symmetrisk genom att den är likadan på vardera sidan om en 

tänkt mittlinje, vilket även huvudpalatset i Amarna är enligt rekonstruktionen (figur 32). 

 

Palatsanläggningen i Malkata i Thebe byggdes av Amenhothep III som regerade under en 

period under Nya Riket som varade ca 1550-1069 f.kr (Grönblom 2000, s. 108, 135). I figur 

34 nedan är en plan över faraos palats i Malkata. 

 

 
Figur 34. Plan över faraos palats i Malkata (Stevenson Smith 1998, s. 162) 

 

Faraos palats i Malkata hade flera åskådarhallar kantade med pelare (markerade med 1 och 2 i 

figur 34). På vardera sidan om den stora åskådarhallen (markerat med 1) låg privata rum (5), i 

änden av den stora åskådarhallen (1) fanns ett tronrum (3) och lite längre in låg faraos sovrum 

(4). Golv, väggar och tak var dekorerade med målningar med naturmotiv i form av växter, 

djur och insekter. (Stevenson Smith 1998, s 162-164) 
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Figur 35. Konceptillustration Faraos åskådarhall 

 

Ett av uppdragen spelaren får i Testament är att hjälpa Moses att ta sig in i faraos palats för att 

tala med denne och försöka få honom att låta israeliterna bli fria från sitt slaveri. Farao går att 

hitta sittandes på sin tron i palatsets stora åskådarhall som går att se i konceptillustrationen 

ovan i figur 35. Det jag har velat förmedla med den här konceptbilden är åskådarhallens 

storlek och att spelaren ska känna sig liten när han eller hon träder in där. De höga pelarna och 

det kala golvet som bildar en lång gång in till faraos tron längst in ska avspegla faraos makt. I 

den stora åskådarhallen i huvudpalatset i Malkata (se 1 i figur 34), har arkeologer hittat rester 

av golvet som visar att det var målat med ett motiv som föreställer en rektangel som 

representerar en pool (som jag valt att representera med en blåfärgad ram i figur 35) och en 

bred bård av växter med vattenfåglar flygandes över (Stevenson Smith 1998, s. 163). Denna 

golvmålning har jag valt att ha med i min konceptillustration av åskådarhallen i faraos palats i 

Testament. Åskådarhallen i konceptillustrationen är även tydligt symmetrisk. 

 

Figur 36 nedan föreställer ytterligare en konceptillustration av åskådarhallen i faraos palats. 

Denna bild är tänkt att vara en del av en mellansekvens i Testament som ska berätta hur 

israeliterna levde i slaveri i Egypten och blev fler och fler vilket Farao ogillade. Farao 

utfärdade då en order om att alla nyfödda hebreiska gossebarn skulle dödas. Detta går att läsa 

om i Andra Moseboken 1:13–22. Jag har dock valt att inte gå in närmare på bildens syfte - att 

berätta en berättelse, utan har fokuserat på dess syfte som konceptillustration.  
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Figur 36. Konceptillustration Faraos åskådarhall2 

 

Också i denna konceptillustration har jag velat förmedla åskådarhallens storlek och faraos 

makt. Här syns också vägg- och takmålningarna och dekorationerna på pelarna. Nedan i figur 

37, 38 och 39 finns de dekorationer som jag har använt som inspiration.  

 

                              
Figur 37. Egyptiskt ornament (Jones 1868, s. 35)           Figur 38. Egyptisk pelardekoration (Jones 1868, s. 34) 

 

 
Figur 39. Bit av takmålning från palatset i Malkata  

(Stevenson Smith 1998, s. 166) 
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Figur 40. Konceptillustration Faraos sovrum 

 

Bilden ovan i figur 40 har också syftet att vara en del av en mellansekvens som berättar om 

faraos dröm där sju smala kor äter upp sju tjocka kor utan att bli tjocka vilket går att läsa om i 

Första Moseboken 41:1-4. Även här har jag valt att fokusera på bildens syfte som 

konceptillustration. 

 

I faraos sovrum i palatset i Malkata har man funnit rester av väggen som visar att den var 

målad med ett mönster av nakna figurer över en rad av symboler som representerade liv och 

beskydd (se figur 41) (Stevenson Smith 1998. s, 164). Denna målning har jag använt som 

inspiration till de målade väggarna i faraos sovrum i konceptillustrationen i figur 40.  

 

 
Figur 41. Rekonstruktion av väggmålning från palatset i Malkata  

(Stevenson Smith 1998, s. 167) 
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Den säng som tillhörde den egyptiska drottningen Hetepheres och som finns restaurerad på 

museet i Kairo (figur 42), har varit inspiration till sängen som farao ligger på i 

konceptillustrationen (figur 40). 

 

 
Figur 42. Hetepheres möbler (Stevenson Smith 1998, s. 47) 

 

Enligt Hamilton (2006, s. 177) var egyptiska sängar vanligtvis tillverkade av trä och flätat 

material och enligt Grönblom (2000, s. 288) hade egyptierna ett nackstöd i stället för kuddar 

som vi är vana vid i dagens samhälle (se figur 42). Detta har jag använt i min 

konceptillustration av faraos sovrum (figur 40). 
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4. Diskussion 

I diskussionen följer en redogörelse för mina reflektioner kring mitt examensarbete och vilka 

slutsatser jag har dragit av mina resultat.  

4.1 Reflektioner 

Min roll som konceptillustratör av miljö i Testamentprojektet har gett mig många nya 

erfarenheter. Jag har varit konceptillustratör i tidigare projekt, men i Testament har 

konceptarbetet fått mycket mer utrymme vilket bara har varit positivt. Att vara 

konceptillustratör handlar om att genom bilder förmedla hur något ska se ut och att förmedla 

en atmosfär och grafisk stil. I Testament har det varit viktigt att miljön är trovärdig i det 

avseendet att miljön ska se ut som den miljö där händelserna i Gamla Testamentet (som 

Testament bygger på) utspelade sig kan ha sett ut. Därför har den efterforskande delen av 

konceptprocessen varit utmärkande för det här projektet. Att genomföra en så grundlig 

research inför skapandet av konceptillustrationer har varit en ny erfarenhet för mig. Som 

konceptillustratör har jag alltid värderat den egna fantasin och känslan högre än autenticiteten. 

Med autenticitet menar jag i det här fallet grafikens överensstämmande med verkligheten. 

Den uppfattningen har jag fortfarande, men nu har jag även insett hur en väl genomförd 

research kan höja grafiken i ett spel.  

 

En sak som även måste nämnas är att trots all research av Gamla Testamentet och 

arkeologiska källor har jag som person såklart även påverkat konceptillustrationerna. Inte bara 

vad gäller den grafiska stilen, utan också vad gäller innehållet eftersom jag själv blivit 

påverkad av hur den här typen av miljö (forntida Egypten)
5
 framställts i filmer och böcker 

som jag tagit del av. Just det har jag dock försökt att minimera genom att göra en grundlig 

efterforskning. 

 

Att återgå till den ursprungliga texten Gamla Testamentet som Testament bygger på har också 

varit mycket givande. Jag har upptäckt att det faktiskt finns en del att hämta där som jag har 

kunnat använda i mina konceptillustrationer av den egyptiska miljön. Sedan har jag också 

märkt att vissa saker som finns beskrivet i Gamla Testamentet även bekräftats av information 

jag fått från de arkeologiska källorna. Med andra ord kan även religiösa texter som Gamla 

Testamentet ge ovärderlig information om kulturer som inte finns kvar idag. 

 

Att vara en del av ett projekt och inte ensam har varit både svårt att förhålla sig till och väldigt 

givande. Jag har många gånger känt att jag isolerat mig lite och börjat köra mitt eget race, 

vilket inneburit att hela mitt arbete tappat sitt syfte lite. Jag har därför hela tiden fått påminna 

mig om att mitt arbete faktiskt är en del av ett större projekt. Att se hur det man producerar 

påverkar projektet direkt är mycket tillfredställande. Simone Martini som också är grafiker i 

Testament har gjort moduler till den egyptiska staden. Mer om detta går att läsa i 3D-moduler 

för leveldesign: Stadsbyggnad med egyptiskt tema till spelet Testament (Martini 2009). Det 

har varit jätte kul att se hur hon har realiserat mina koncept till 3-D-modeller. Hennes arbete 

                                                 
5
 Forntida Egypten varade ca 5000f.kr-600e.kr. (Hamilton 2006, s. 10-13) 
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har även påverkat mitt i och med att jag har haft hennes modullära byggande i åtanke när jag 

skapat konceptillustrationerna. Det har också varit kul att se att mina konceptbilder har gett 

upphov till designidéer, t.ex. nya uppslag till hur banor kan byggas.  

 

Att arbeta mot en beställare som vill ha en viss produkt med en viss målgrupp har varit 

mycket lärorikt. Att ha just beställaren och målgruppen i åtanke genom hela 

skapandeprocessen av Testament har såklart också påverkat mitt arbete med 

konceptillustrationerna av miljön. Eftersom beställaren frågat efter ett dataspel som lär ut 

Gamla Testamentets berättelser har vi lagt värde i att försöka återge den miljö som var under 

Gamla Testamentets tid, för att vi tycker att det är en viktig del av lärandet. Det är helt enkelt 

beställarens önskemål som bland annat påverkat mitt arbete med konceptillustrationerna av 

miljön. 

 

För att fortsätta på spåret om målgrupp så har jag reflekterat lite över är sammansättningen i 

Testamentgruppen. Majoriteten av oss grafiker har alltid varit tjejer. Innan perioden för 

examensarbetet var vi fyra grafiker varav tre var tjejer och under examensperioden har vi varit 

tre grafiker varav två är tjejer. Huruvida detta har påverkat grafiken kan jag inte säga eftersom 

jag inte vet hur grafiken hade blivit om gruppsammansättningen varit annorlunda rent 

könsmässigt. Det är dock en intressant tanke, just för att målgruppen för Testament 

(konfirmander som valt datainriktning på sin konfirmation) enligt Peter Håkansson
6
 är en 

grupp där majoriteten är killar. Jag tror att det kan bli en riktigt bra produkt när en grupp med 

en typ av gruppsammansättning skapar en produkt för en grupp med en annan typ av 

gruppsammansättning. Det är klart att det är viktigt att ta reda på vad målgruppen vill ha, 

vilket vi i Testamentprojektet har gjort genom att anordna tester av Testament med 

konfirmander. Jag tror dock att resultatet kan bli mycket intressantare just för att det är olika 

typer av människor med olika erfarenheter som tar fram produkten och som produkten avser. 

Nu vill jag inte påstå att Testament är ett exempel på ett spel som är tänkt att vara extra 

intressant och nyskapande. Det som utmärker det är egentligen att det är ett spel som ska lära 

ut Gamla Testamentet. Det jag menar är att jag tror att skillnaden i gruppsammansättningarna 

är positivt för Testament snarare än negativt.  

 

4.2 Slutsats 

Min frågeställning har varit:  

 

Hur skildrar jag med konceptbilder en miljö som inte finns detaljerat beskriven i 

ursprungstexten? 

 

Som framgår av frågeställningen har det också funnits en underliggande hypotes som kan 

formuleras:  

 

Gamla Testamentet saknar i hög grad explicita miljöbeskrivningar.  

                                                 
6
 Peter Håkansson präst Tidaholm, intervju hösten 2008 
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I mitt arbete har det handlat om miljön i dataspelet Testament som bygger på Första 

Moseboken 37:1-47:12 och Andra Moseboken 1:1–14:31 och ursprungstexten har därför varit 

Gamla Testamentet. Den metod jag har använt mig av är helt enkelt ett tillvägagångssätt för 

att skildra en miljö som bygger på en text där miljöbeskrivningarna inte är särskilt utförliga.  

 

Första steget har varit att fastställa vilken miljö som skulle visualiseras med konceptbilder och 

vad syftet med miljön är. I mitt fall har det varit miljön i dataspelet Testament, mer specifikt: 

en egyptisk stad och faraos palats. Att klart ha vetat från början att det har varit en egyptisk 

stad och faraos palats som skulle visualiseras med konceptbilder har varit viktigt för att jag 

ska ha kunnat sortera och välja ut all information. Nästa steg som kanske varit det viktigaste 

steget har varit att genomföra en textanalys av ursprungstexten Gamla Testamentet och 

faktiskt ta reda på vad som står beskrivet om miljön där. Textanalysen har visat att min 

underliggande hypotes: Gamla Testamentet saknar i hög grad explicita miljöbeskrivningar är 

korrekt. Gamla Testamentet saknar detaljerade miljöbeskrivningar och det beror troligen på 

en kombination av att Gamla Testamentet bygger på muntliga berättelser där miljön inte är 

lika viktig som den faktiska handlingen (Ong 1991, s. 45; Ödeen 2005, s. 71, 92-93) och att 

den världsbild och gudsuppfattning som råder i Gamla Testamentet gör att miljöbeskrivningar 

är överflödiga Auerbach (1998, s. 13-21). Trots att miljöbeskrivningarna i Gamla Testamentet 

inte är särskilt utförliga har textanalysen ändå visat att det finns en del information där om 

miljön som jag har fått mycket användning för i mina konceptillustrationer. T.ex. kan jag ur 

Andra Moseboken 13:17-18 utläsa att Egypten var ett land med ökenlandskap och detta har 

påverkat hur jag har gjort mina konceptillustrationer. För att fylla de hål i 

miljöbeskrivningarna som Gamla Testamentet har, har jag sökt mig till andra källor. Det 

tredje steget har därför varit en litteraturstudie av de arkeologiska källorna Grönblom (2000), 

Hamilton (2006), Siliotti (1994), Stevenson Smith (1998), Brier & Hobbs (1999) och Jones 

(1868). Dessa källor har gett mig den detaljerade informationen om den egyptiska kulturen 

som Gamla Testamentet har saknat. Att skapa konceptillustrationer innebär också att förmedla 

en atmosfär och grafisk stil. Därför har det fjärde steget varit att analysera Testaments grafiska 

stil genom att framhålla det som jag tycker utmärker den. Det femte steget har varit att göra 

en lista med övergripande riktlinjer som jag har kunnat följa när jag gjort 

konceptillustrationerna. 

 

I stora drag har mitt tillvägagångssätt för att med konceptillustrationer skildra en miljö som 

inte finns detaljerat beskriven i ursprungstexten alltså bestått av en sammansmältning av 

ursprungstexten, arkeologiskt material och Testaments och mitt eget grafiska uttryck. Jag tror 

och hoppas att andra som är i färd med att utveckla ett spel som på något sätt har förankring i 

en befintlig berättelse eller historisk händelse, kan få idéer och förslag från mitt arbete till hur 

man kan göra för att skildra miljön. 
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