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FÖRORD
Riksantikvarieämbetets höstmöte 1993 ägnades åt en bred 
belysning av vad församlingskyrkan betytt och betyder för 
församlingsbor och svenskar i gemen. Frågorna är aktuellare 
än någonsin inför de förändringar i förhållandet mellan kyrka 
och stat som f.n. utreds och beräknas kunna genomföras vid 
sekelskiftet.
Avsikten med dagen var att med kyrkobyggnaden som utgångs
punkt måla upp det breda spektrum av värden, betydelser och 
sammanhang som är knutna till den, och därigenom öka lyhörd
heten för de önskemål och behov som finns när det gäller dess 
framtida förvaltning.
Dagen i sig, liksom föreliggande rapport ses, också som ett 
första steg i den kampanj som kulturmiljövården och Svenska 
kyrkan gemensamt börjat förbereda för 1996/97. Kampanjens 
syfte är att, inför ett eventuellt skiljande av kyrkan från 
staten, öka medvetenheten om den egna kyrkobyggnadens 
betydelse som samlingspunkt men också som en nyckel till 
bygdens historia samt öka intresset och engagemanget för den 
rika kulturskatt kyrkobyggnaderna och deras inventarier utgör 
i Sverige som helhet.
Programmet innehåller presentationer från olika infalls
vinklar. Kyrkans, kulturmiljövårdens och universitetsvärldens 
perspektiv presenteras liksom de tankar som vuxit fram hos 
kyrkobyggnadsutredningen. Det allmänmänskliga vittnesbördet 
slutligen tolkas av författaren Göran Thunström.
Sedan detta möte hölls har det förflutit nästan ett år. 
Frågorna har inte tappat i aktualitet även om Carl-Axel 
Petris utredning lagts fram och f.n. remissbehandlas. Tvärtom 
känns det angeläget att de inlägg som här presenteras ges 
vidast möjliga spridning som underlag för de samtal som 
fortlöpande pågår.
Erik Wegræus 
Riksantikvarie
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Gunnar Weman

KYRKOMILJÖERNA SOM VÅRT LEVANDE 
KULTURARV
Det är tveklöst en stor förmån för oss i Svenska kyr
kan att Riksantikvarieämbetet ägnar en heldag åt vara 
kyrkorum under RAÄ:s höstmöte. Jag tar gärna konferen
sens tema "Fädernas kyrka - församlingskyrkan igår, 
idag, imorgon" som ett viktigt riktmärke för den ny
tillträdde riksantikvariens ämbetsperiod!
I. När vi nalkas frågan om våra kyrkomiljöer som en 
del av vårt levande kulturarv, hamnar vi omgående i 
spänningsfältet mellan levande, närvarande historia 
och levande, gudstjänstfirande församling. Spänningen 
uttrycks i Riksantikvarieämbetets pressmeddelande där 
man har som rubrik "Kyrkan - mer än gudstjänstrum" och 
längre ner i texten: Kyrkan är "inte bara en lokal för 
religiösa aktiviteter, utan även en kulturhistoriskt 
viktig byggnad med ofta värdefulla inventarier".
För den gudstjänstfirande församlingen är det gamla, väl inbedda kyrkorummet en viktig del av dess guds
tjänstmiljö. Samma sak kan sägas om kyrkorummets gamla 
inventarier. Ett märkligt altarskåp fyller mig med 
ständigt samma glädje under sommarmånaderna i Gräsö 
fiskarkapell, helt byggt i trä. Tanken svindlar att 
detta unika altarskåp står i centrum för våra blickar 
i en träkyrka med elvärme och elbelysning - och vi ber 
en extra bön om att alla elledningar är väl genomsedda vid sista restaureringen! Eller tänk på det märkliga 
överflödet av medeltida krucifix i Kungs Husby kyrka 
inom Veckholms pastorat. Eller låt mig få nämna de 
märkligt friska målningarna i Odensala kyrka, bara 
inte lika omtalade som de i Litslena och Härkeberga 
kyrkor.
I gudstjänsten uttrycker församlingen sin delaktighet 
med alla de heliga - och söker leva tillsammans med 
dem som levt före den tid som heter idag. Legenderna 
om de heliga, som med sina liv visat att Gud lever, 
rymmer fromhet och kraft som berikar den enskilda 
människan.
Kyrkomiljön blir levande i den gudstjänstfirande ge
menskapens mitt. Dess funktion som ett levande kultur
arv möter vi inte bara i en statisk redovisning av 
kyrkorummets ålder och konstruktion eller i en be
skrivning av väl bevarade inventarier antingen de nu
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är uppställda i kyrkorummet eller ligger väl förpacka
de i sakristians utdragsbara textillador. Rummet i sig 
med sina liturgiska avlagringar berättar också tydligt 
om vad det innebär att Guds folk kommit samman under 
århundraden för att sjunga och tillbedja, lyssna till 
Ordet och ta emot det i sakramenten som delas ut.
Kyrkorummen, som viktiga mötesplatser i vår upplevelse 
av det heliga och Den helige, har i varje tid sin 
funktion. I princip handlar det om gudstjänst som det 
allt övergripande. Men varje gudstjänst söker sig ju 
former och uttryck utifrån den hållning som i sin tid 
kännetecknar både kyrka och samhälle.
Att det fristående altaret har kommit för att stanna 
torde vara ovedersägligt, både mot bakgrund av gamla 
mässbilder och med hänsyn till vårt sätt att idag fira 
gudstjänst som ett uttryck för gemenskap. Att vi har 
fått ett förenklat nattvardsutdelande med s k obrutet 
duklag ger till resultat att vi inte behöver ha så 
stora och komplicerade knäfall som tidigare, inte 
minst med tanke på att många för övrigt idag hellre 
tar emot gåvorna stående. Att vi har fått ett tonspråk 
som just nu spänner över fler århundraden och flera 
musikstilar än någonsin förr torde också vara tvek
löst. Eftersom både piano och cembalo och eventuellt 
också kororgel på hjul är lösa, icke fastmurade före
mål gör att de ur en synpunkt är relativt lätthanter
liga som myndighetsproblem. Likväl måste vi erkänna 
att det finns en klart synlig svårighet för flera av 
våra fina kor som blir överlastade med nya möbler, 
vilka i och för sig bl a våra nya kyrkovisor i psalmboken och olika tilläggshäften nästintill kräver.
De övergripande liturgiska ledord som präglar 1986 års 
Kyrkohandbok är delaktighet, enkelhet och gemenskap. 
Dessa ledord i sin tur utmanar oss att vid restaure
ringar och nybyggen reflektera över framför allt
* korets utformning, med bl a dopfuntens, dopljus

stakens och läspulpetens placering,
* kyrkokörens plats i kyrkorummets främre del för både 
körframträdande och ledare av församlingens guds
tjänstsång,

* behovet av en enkel samlingsplats under orgelläk
taren i väster eller motsvarande (för såväl inledan
de procession som avslutande enkelt kyrkkaffe),

* hörbarheten när flera medverkar vid t ex Kyrkans 
förbön,

* synligheten i koret (med ev trappor och podier) i 
relation till frågan om handikapptillgänglighet,

* behovet av undervisningsmöjligheter (stordiabilder 
till stöd för predikan) i åtminstone nya kyrkorum,

* ljusbärarens plats i kyrkorummet (inte minst i re
lation till den tillfälliga besökaren),

* den ständigt aktuella och till synes olösliga frågan 
om kyrkorummets öppethållande (med tanke på de mång
as behov av att finna en plats för andakt och still
het i vår andligt sett splittrade värld) osv.
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Allt detta - som ni alla här är väl medvetna om - gör 
våra kyrkomiljöer till ett levande kulturarv, där vi 
samtidigt ständigt behöver ett insiktsfullt, förtroen
defullt samråd mellan den lokala församlingens och 
stiftets företrädare å ena sidan och lands- och läns- 
antikvarier med RAÄ å andra sidan. Tillsammans är vi 
vårdare och bärare av ett unikt kulturarv, som samti
digt är i bruk som levande miljö - och just därför ger oss hela sin rikedom!
II. Ett annat område som på sitt sätt också kan karak
täriseras med begreppet spänning gäller kyrkans eget 
folk, alltså de som har att slå vakt - och slår vakt 
om - det arv och den rikedom som deras församlingskyr
kor representerar. Jag väljer att helt kort redovisa 
denna spänning med hjälp av några siffror i en under
sökning. Det är sålunda idag inte mer än 3% av dem som 
är medlemmar i Svenska kyrkan som menar att de har en 
mycket stark samhörighet med denna kyrka. 20% anger 
dock att de har en ganska stark samhörighet. Samtidigt 
är det intressant att notera att 71% tycker att "Sven
ska kyrkan utför ett värdefullt arbete för hela det 
svenska samhället" och ställda inför påståendet att 
"Det är viktigt att Svenska kyrkan svarar för ceremo
nier vid viktiga händelser i människors liv" instämmer 
89%. 74% anser att "det är viktigt att vi har Svenska 
kyrkan som en symbol för att svenska folket är ett 
kristet folk". 95% instämmer i att "det är viktigt att 
Svenska kyrkan erbjuder en gemenskap för troende".
Eftersom församlingskyrkan är mötesplatsen för det som 
Svenska kyrkan har att ge och utföra har siffrorna 
onekligen bärkraft inom vår diskussion om kyrkomiljö- 
erna som ett levande kulturarv.
III. Jag vill också mer utförligt nämna ett tredje 
spenningsområde. Det gäller spänningen rörande vara 
kyrkorum mellan gårdagen, över dagen och in mot mor
gondagen. Den spänningen handlar om befolkningsföränd
ringarna under 1900-talet med dels nya tätorter där vi 
under de sista femtio åren byggt c:a 700 nya kyrkorum 
av varierande storlek och karaktär, dels med idag 
stundtals relativt tomma församlingskyrkor i storsta
dens centrum (eftersom många bostäder kontoriserades 
inte minst under det glada 1980-talet) och framförallt 
då mycket "glest fullbesatta" församlingskyrkor på 
landsbygden och i glesbygden. Några enkla siffror som 
är lätta att komma ihåg i sina kombinationer säger att 
30% av landets invånare bor i 3% av landets försam
lingar och 30% av våra församlingar hyser inte fler än 3% av landets invånare. Denna snedfördelning har inte 
i någon större grad kunnat kompenseras av det stora 
antalet nybyggda kyrkolokaler jag nyss nämnde. Snarare 
har vi då att redovisa en markant ökning av antalet 
småförsamlingar med färre än 500 invånare, dvs över
flödets rikedom i detta avseende har i allra högsta 
grad drabbat våra redan nertyngda avfolkningsbygder.
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Hösten 1990 beslöt därför Svenska kyrkans centralsty
relse att göra en inventering av tänkbara och aktuella 
frågeställningar rörande problemen med de s k över
taliga kyrkorna. Under ledning av domprost Clarence Nilsson avgavs ett diskussionsbetänkande våren 1992 
med titeln "Fädernas kyrkor - till varje pris?"
De många kyrkorummen på slätten, t ex 10 stycken i 
Gryta pastorat inom Lagunda kontrakt, ställer natur
ligtvis väldiga pastorala problem samtidigt som de 
alla har ett starkt symbolvärde för bygdens folk. 
Sammanlysning av gudstjänst över församlingsgränserna 
har inte varit någon god lösning. Formuleringen "ge
mensam gudstjänst" i ett pastorat har då varit mer 
möjlig att acceptera, framförallt om man fått uttryck
lig försäkran om att dop och vigsel samt framförallt 
begravning skall firas (eller hållas) i den egna för
samlingskyrkan, hur sällan den än för övrigt kommer 
att användas.
Hösten 1993 har Svenska kyrkans centralstyrelse till
satt 1993 års kyrkobyggnadsutredning, glädjande nog 
alltjämt med domprosten Clarence Nilsson som ordföran
de. Utredningen kommer enligt sin planering att arbeta 
med fyra olika expertgrupper rörande legal och inom- 
kyrklig reglering, ekonomi, kulturminnesvård och pas
torala frågor. Utredningsuppdraget i sin helhet har 
fyra huvudlinjer att bearbeta fram till slutet av år 
1995, nämligen:
För det första skall utredningen arbeta med frågan om övertaliga kyrkor. Det var huvudämnet i "Fädernas kyr
kor" och kommer säkert att spela en stor roll också i 
den nya fas vi nu är på väg in i.
Ämnet är ingalunda nytt. I Skara stift kunde man, som 
Clarence Nilsson berättar i sin första utredning, re
dan under 1200-talet räkna mer än 575 kyrkor. Och re
dan år 1234 skrev biskopen i Skara till påven och bad 
om tillåtelse att sammanlägga ett antal kyrkor, sedan 
det visat sig att de ekonomiska resurser som stod till 
buds inte räckte för kyrkornas färdigställande, vård 
eller underhåll. Framställningen bifölls, varvid påven 
emellertid stod fast vid att sådana beslut egentligen 
ankom på biskopen att fatta.
Under reformationstiden blev också kyrkor överflödiga. I städerna behövdes ofta bara en församlingskyrka, 
kloster- och gilleskyrkor avvecklades. På många håll revs kyrkor eller togs i bruk för andra ändamål. I 
Uppsala blev, för att nu ta ett för mig nära liggande 
exempel, Domkyrkan den enda församlingskyrkan, sedan Helga Trefaldighet tagits ur bruk och blivit spann
målsmagasin. Övriga kyrkor som förstörts vid stads- 
branden 1542 fick bidra med byggmaterial då Uppsala 
slott byggdes.
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Sedan kan vi i historien fölia vad som händer, med 
ständigt återkommande krav pa åtgärder. Ekonomin stäl
ler krav på strukturreformer och koncentration för att 
man åtminstone skall kunna hålla en kyrka i bygden i stånd. På 1800-talet förändras den här bilden när man 
börjar bygga helt nya kyrkor på bekostnad av de medel
tida. Över hundratalet medeltida kyrkor försvann under 
denna tid enbart i Skåne och ersattes av nygotiska 
tegelkyrkor i kolossalformat.
Under vårt sekel har utvecklingen sedan bytt riktning 
igen. Bara några få kyrkor har helt tagits ur bruk i 
modern tid. Däremot har nybyggnationen som jag tidiga
re nämnt varit nog så omfattande under de senaste 
decennierna.
De faktiska uppgifter beträffande Svenska kyrkans si
tuation, som jag här lyft fram, har jag hämtat ur ut
redningen "Fädernas kyrkor". Jag har med dem velat pe
ka på några perspektiv som vi just nu måste bearbeta 
inom Svenska kyrkan - och där vi samtidigt hoppas få 
vara i samspråk med andra intressen i samhället.
Det är också mot den här bakgrunden som den nya ut
redningen får ta sig an innebörden i begreppet över
talig kyrka för att fördjupa diskussionen om omfatt
ningen av detta problem. Tillsammans med företrädare 
för stiften skall utredningen arbeta fram en stiftsvis redovisning av de övertalighetproblem som kan finnas idag och som kan uppkomma på sikt.
Utredningen skall också göra en genomgång av de teolo
giska och rättsliga konsekvenserna av en kyrkas ned
läggning.
Att det här utredningsarbetet är nödvändigt är vi 
övertygade om. Det konstaterades i utredningen "Fäder
nas kyrkor" att övertalighetsproblemet är en närgången 
realitet idag och att detta problem kommer att bli än 
mer påtagligt inom en överblickbar framtid. Utredaren 
konstaterade också att förnekanden eller bagatellise
ringar skapar trovärdighetsproblem och svåröverblick- 
bara konsekvenser på sikt. Om detta höll remissinstan
serna med. Det fanns en bred enighet och medvetenhet 
om övertalighetsproblemet som en realitet med på sikt 
tilltagande styrka. Man var också ense med utredaren 
om behovet av ett fortsatt arbete med frågan.
För det andra skall det fortsatta arbetet handla om 
avvägningen mellan kyrkliga behov och kulturminnesvår
dens intressen, den fråga som jag kommenterade redan 
inledningsvis. Där måste givetvis en kyrklig utredning 
utgå från den av ett stort antal remissorgan starkt 
uttalade meningen att de kyrkliga behov som är knutna 
till kyrkan och gudstjänstrummet måste ges en grund
läggande betydelse.
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För det tredie vill vi få en bättre grund att stå på 
då det gäller kostnadsfördelningen mellan staten och 
Svenska kyrkan vad gäller kulturhistoriskt intressanta 
kyrkor och andra kyrkliga miljöer. Den här diskussio
nen har förstås ett samband med det som händer med 
relationerna mellan stat och kyrka. Men redan idag kan 
det finnas skäl att fundera över ansvarsfördelningen.
Mot den här bakgrunden vill vi få en fördjupning av de 
beräkningar som gjorts av de kostnader som är knutna 
till kulturhistoriskt intressanta kyrkobyggnader, kyr
kotomter , kyrkliga inventarier och begravningsplatser. 
Vi vill också ha ett förslag till fördelning av det 
ekonomiska ansvaret mellan staten och Svenska kyrkan, 
såväl med nuvarande relationer mellan stat och kyrka 
som i en situation med förändrade relationer.
För det fiärde vill vi granska erfarenheterna av det 
kyrkobyggnadsbidrag som nu under några år utgått. Det 
kan givetvis finnas ett samband mellan kyrkobyggnads- bidragen och problemet med övertaliga kyrkor. Dessutom 
vill vi pröva om det är möjligt att utvidga kyrkobygg- 
nadsbidraget till att omfatta också kyrkliga inventa
rier.
Hur vi än vänder oss i våra samtal rörande de s k 
övertaliga kyrkorna, så ser församlingsborna möjligen 
alla andra församlingskyrkor utom just den egna kyrkan 
som sådana besvärliga övertalighetsproblem. De männi
skor som finns kvar i bygden och församlingen - och 
gärna vi andra också - vill se dessa kyrkomiljöer som 
ett viktiqt levande kulturarv, som vi måste finna vägar att vårda och utveckla.

18



Ingrid Sjöström
Referat, av Carl Axel Petris anförande
Petri inledde med en historik över de många turerna i 
kyrka-stat-frågan och påpekade att svenska kyrkans nu
varande organisation med centralstyrelse kom till så 
sent som på 1980-talet, liksom den nu gällande lag
stiftningen. Petri redovisade sedan ERK-utredningen och 
dess tre alternativ samt remissvaren.
ERK-utredningens skattning av kulturhistoriskt betinga
de kostnader för kyrkorna, 400 milj/år, är ganska lös- 
ligt baserad på stickprov, och många remissinstanser 
har också påtalat att den är tilltagen i underkant. 
Petri noterade att gamla kyrkor som regel visar sig 
vara billigare i underhåll än de nyare.
Svenska kyrkan är delad i remissrundan: centralstyrel
sen har närmast uttalat sig för alternativ 2, pasto
rats förbundet närmast för alternativ 1. Samfund utanför 
kyrkan ligger nära alternativ 3 och samma bidragsvill- 
kor som svenska kyrkan.
Petri betonade att grundskyddet för alla kyrkor 1940 
ska bibehållas. Utredningen fortsätter nu i den parla
mentariskt tillsatta Kyrkoberedningen med Petri som 
ordförande. Dess tidplan har förlängts, slutdatum nu 
940331. De politiska partierna har alla förordat en 
ordning, som ligger nära alternativ 2, utom (c) som 
står närmare alternativ 1. Utredningens ståndpunkt be
träffande statsbidragets storlek ville Petri inte nu 
avslöja. Det pastorala arbetet kommer att bekostas i huvudsak enbart med avgifter. Frågan om övertaliga kyr
kor tas inte upp mer ingående i utredningen, problemen 
bör lösas från fall till fall.
Ägoförhållandena för kyrkorna är komplicerade, de fles
ta har stiftelsestatus, men yngre kyrkor kan även vara 
ägda av staten eller av församlingen. Det ägorättsliga 
är ej reglerat i lag, utan av hävd. Risken för minskad 
offentlighet och tillgänglighet finns. Inventarier bör 
ha tillräckligt skydd mot t ex försäljning i nuvarande 
KML, annars far man skärpa lagen.
Reformen har stor majoritet av förespråkare och kommer 
sannolikt att kunna genomföras. Eftersom det innebär 
grundlagsändring, som ska tas i samband med val, och proposition inte hinner läggas till 94 utan först 98 
(om vi får fyraårsvalperiod), kommer reformen att få 
praktiska verkningar först 99 eller 2000.
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Barbro Flodin
Minnesanteckningar från Carl-Henrik 
Martlings föredrag
"Öster, väster, norr och söder, Korsets armar överskyg
ga" .
Rubrikens titel är ett citat ur en psalm, men bakom 
finns även en bild - en korsfästelseframställning av 
konstnären Salvador Dali, som utgjort en inspirations
källa och utgångspunkt för Martlings anförande. Bilden 
visar ett nytt perspektiv - Faderns perspektiv - med 
korset målat bakifrån, fritt svävande i luften framför 
ett skönt landskap - Guds skapelse. Bilden visar även 
traditionen från den äldsta kristna tiden, då man ansåg 
att korset var vänt mot väster.
Väderstreckens symboliska betydelse är känd från alla 
kulturer. I både kinesiskan och värmländskan anges alla 
positioner genom väderstreck (ord för vänster och höger 
saknas här, enligt Martling). Martling uppehöll sig i 
huvudsak med väderstrecken öster och väster och deras 
symboliska betydelse samt rörelsen mellan dessa båda poler. Några exempel:
Jerusalems tempel var orienterat i öst-väst med ingång
en i öster. I de äldsta kyrkobyggnaderna var koret i 
väster och prästen stod vänd mot öster. Senare har en 
ändring skett så att koret placerats i öster. Prästens 
ursprungliga placering bakom altaret har lett till en sentida återgång till detta.
Redan i den augsburgska bekännelsen behandlas guds
tjänstens rörelse mellan öst och väst, den sakramentala 
och den sakrificiella rörelseriktningen. 1868 behandlar 
Gottfrid Billing dessa symboliska rörelser mellan öst 
och väst.
Johnny Roosval skrev om relationerna mellan Jerusalems 
tempel och sockenkyrkornas byggnad.
Rörelsen och riktningen inom kyrkans byggnad är symbo
liska. Dopplatsen ligger i väster. Kyrkorummets väggar 
är en bild av Kristi kropp, som man måste vara döpt för 
att komma in i. Västportalen är en Kristussymbol som 
måste passeras.
Förr bars kistan in med fotändan före för att mottagas 
av Gud och sedan svängas om. I ortodoxa kyrkor gör man 
fortfarande så, liksom i t ex en del schartauanska för
samlingar på västkusten.
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Människans väg går från väster genom via sacra till öster. Platsen emellan är den plats där tiden och evig
heten möts, då öster är lika med evigheten.
Kortrappan skiljer det heliga från det allra heligaste. 
Till detta kunde endast översteprästen komma genom för
låten. Sådana har inte funnits i våra kyrkor. Längst i 
öster har man alltid kunnat ta emot Kristi offer med 
dess försonande konsekvenser som kommer från öster.
Högersymboliken som står för den gudomliga kraften går 
igen på många håll i den Heliga skrift. I Zackarias of
fer står ängeln Gabriel till höger för att meddela om 
Johannes födelse. I fiskafänget på Gallileiska sjön sä
ger Kristus att näten ska kastas på nytt på höger sida 
om båten. Maria står alltid på Kristi högra sida. Såret 
på Kristi kropp sitter alltid på högra sidan. Detta är viktigt i förkunnelsesymboliken.
Den norra sidan i kyrkorummet var av speciell betydel
se. Mariakoret alltid i norr. Denna sida var kvinnosida 
i de tidigare bänkrummen. Bruden går in på Mariasidan 
men även ut på samma sida - symbolik i det kristna äk
tenskapet.
Martling slutade med att påpeka tystnadens betydelse. 
När orden inte räcker till får man ta tystnaden till hjälp, med Tomas Mertons ord: Tystnaden Guds dolda le
ende mot oss. Det som inte kan ses kan tas emot även om det inte kan förstås.
(Anm. Dessa lösryckta meningar kan inte ge rättvisa åt 
föredraget. Detta återfinns dock i huvudsak publicerat 
i Kulturminnesvård, nr 1, 1993, Att läsa och avlyssna 
rummet, av Carl Henrik Martling).
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Sten Rentzhog
DEN SKÖRA TRÅDEN -
om kyrkornas betydelse för vårt
kulturarv
Arbetet för att bevara kulturarvet kan symboliseras i 
några få ord: "den sköra tråden". Det är den vi måste 
värna om. Sammanhang som en gång har klippts av är för alltid borta. Jämför med ett träd som huggs ner. Det 
är också för alltid borta. Framtida generationer be
höver ett friskt samhälle. Det är ett med många träd, 
med många obrutna trådar som förenar.
Inom kulturvården är yrkesrollen att vara framtida 
generationers advokat. När alla andra är upptagna av det brusande nuet, fångade i dagens trender och idéer, 
är vår uppgift att försöka se litet längre, att hålla huvudet kallt och försöka se de revor som man riskerar 
att riva i den väv som ska ge framtiden styrka. Så 
långt som möjligt måste vi hindra de värsta misstagen, 
försöka värna om de mest värdefulla av alla dessa trå
dar som oupphörligt slits av.
Det svåra är att veta vad som är viktigast, att veta 
var vi gör störst insats, att veta vilka trådar vi kan 
ge upp utan att väven brister, och veta var saxen ris
kerar att klippa av det mest omistliga, där vi absolut 
inte får ge upp, inte ens kompromissa.
Som jag ser det kan man förklara det så, att ju större 
betydelse ett kulturminne har haft, ju fler människor 
det har haft betydelse för, ju fler områden där det 
knyter ihop förr och nu, desto mera har det att ge 
framtida generationer och desto viktigare är det att 
bevara.
Därför är det så viktigt att värna om våra sockenkyrkor. Gemensamt binder de samman i stort sett allt som 
hänt och alla som har bott i Sverige under nästan hela 
det senaste årtusendet.
Det är ingen ny uppfattning. Den har varit självklar i 
hela vårt århundrade. Vi har förfasat oss över den 
kortsynthet som möjliggjorde 1800-talets kyrkorivning- 
ar. Vi har prisat oss lyckliga över de församlingar 
som var kloka nog att behålla sina gamla kyrkor, trots 
att nya gjorde dem överflödiga. Snart sagt varje för
svunnen kyrka har varit föremål för vemodiga betrak
telser över det kulturella barbari som ledde till dess
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rivning. På alla orter där det har funnits skymten av 
hopp har man slitit och släpat för att rädda vad som 
räddas kan, genom att iståndsätta ruiner eller i lyck
ligare fall reparera och återinviga taklösa kyrkor.
I två mansåldrar har vi slagit oss för bröstet och 
sagt att detta kan aldrig hända igen, den tiden är förbi, nu är vi klokare, nu har vi lärt oss. - Ändå 
diskuterar man på fullt allvar och t o m i statliga 
utredningar att göra samma dumhet igen, diskuterar 
plötsligt på fullt allvar att det skulle finnas "över
taliga kyrkor" som vi kan göra oss av med. Och värre 
än så; även inom svenska kyrkan och inom kulturvårdens 
egna led deltar man i denna diskussion som om den vore 
en realistisk handlingsväg.
Det finns trådar som vi inte kan ge upp utan att väven 
brister, trådar som är så viktiga att vi inte ens får 
kompromissa. Men det gör vi om vi så mycket som tar 
orden "övertaliga kyrkor" i munnen.
Ser vi saken ur kulturhistorisk synpunkt finns det 
inga övertaliga kyrkor. Våra sockenkyrkor är den där 
grova tråden som bär en stor del av den väv som fram
tiden måste få del av. Det är inte den enskilda kyrkan som är värdefull. Det är våra mellan 2.000 och 3.000 
sockenkyrkor tillsammans, alla dessa gemensamt som är 
ryggraden i det arv som framtidens människor inte får 
berövas. Utan kyrkorna mister de den synliga kontakten 
med tusen år av sin historia.
Likadant är det om vi ser det ur församlingsbornas 
synpunkt; det finns inga övertaliga kyrkorI Försvinner 
kyrkan så försvinner också bygden. Den förlorar sin 
historia och dör som begrepp. Finns det någon bygd i 
detta land där invånarna frivilligt skulle gå med på 
det? De behöver stöd - av kyrkans ledning, och av ett 
bestämt agerande från kulturvårdens och rikantikvarie- 
ämbetets sida.

Varför är då kyrkorna så unika som kulturminnen, i en 
klass utanför och bortom allt annat vi värnar om? Att 
diskussionen om övertalighet alls har kunnat vinna in
steg visar att vi på nytt måste öka vår medvetenhet, 
gå igenom argumenten för oss själva och andra.
En viktig egenskap har jag just berört. Vad finns det 
annat än kyrkorna som är bärare av geografisk och so
cial sammanhållning, som förenar bygden, som är nästan 
identiskt med bygdebegreppet, inte bara på ett ställe, 
utan över hela Sverige? Vi kan se kyrkorna som 2 - 3.000 små byggstenar, som i kraft av det de symbolise
rar håller landet samman.
Man kan invända att i en sekulariserad tid är det inte 
många som bryr sig om kyrkan. Men ändå står den där,
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på höjden eller udden, synlig vida omkring som ett 
landmärke. Bara genom sin ålder och allt den represen
terar kommer den alltid att symbolisera bygden, oav
sett hur det går med svenska kyrkan som organisation.
Hemligheten ligger i kraften av allt sockenkyrkan är 
bärare av. Varje sockenkyrka är i sig en unik, direkt 
tråd bakåt som förenar dagens människor med varandra 
och med alla som förut har bott i bygden.
Andra kulturminnen kan berätta om sin tid, om dess so
ciala förhållanden, ekonomi eller teknik. De kan be
rätta om sina ägare eller brukare, om begränsade grup
per av människor. Men det är inte lätt att finna mera 
än en handfull andra individuella kulturminnen som 
likt våra 2.000 sockenkyrkor kan berätta om alla ti
der, om allt som hänt, om varje människa som har levat 
i Sverige, som är bärare av tusen års historia, av tu
sen års kontinuitet.
Vi är så rädda att blanda in känslor i upplevelsen av 
historien och i vår yrkesroll, men vi kanske borde 
lära oss. För det är inlevelse som behövs för att tol
ka historien, för att skilja de omistliga trådarna från de undgängliga.
Det är fascinerande att tänka på hur det började. Hur 
30 eller 40, eller kanske ibland bara 20, bönder gick man ur huse och under stora umbäranden uppförde den 
första stenkyrkan. Vilken oerhörd händelse var inte 
detta, med byggande i oanad skala, i ny och okänd tek
nik, i ett samhälle där varje minut behövdes för li
vets nödtorft! Vi måste tänka oss vilken enorm kraft 
som behövdes, antingen vi föreställer oss den som 
fromhet och gudstro med en styrka som få kan känna 
idag, eller vi ser den som maktspråk från adel och kyrka.
Därmed var grunden lagd. Kyrkan hade blivit det cen
trala, det som rörde alla, det som alla hade gemen
samt. På många håll kom händelsen att upprepas, inte 
bara en gång, utan flera. När man skulle göra en stör
re underhållsinsats eller bygga ny kyrka har man gått 
man ur huse. Ända till 1885 var det lag att alla måste 
medverka. Det är synd att vi så sällan använt oss av 
alla de sockenstämmoprotokoll och övriga handlingar 
som ger så lysande inblickar i detta.
Generation efter generation har byggt vidare och bi
dragit med det bästa och yppersta från sin tid. Kyrkan 
har tillförts kulturella värden i konstnärlig utsmyck
ning och värdefulla inventarier, träsniderier, målningar, textilier, silver och tenn - hantverk och 
skönhet. Det är häpnadsväckande hur man i snart sagt 
varje kyrka möter århundradenas gång. Också i 1800- 
talskyrkorna finns de äldre tiderna närvarande.
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Det är detta som stämmer till andakt. Det är storheten 
i detta som gör att sockenkyrkan är en kraft som för 
all framtid har förmågan att göra det förflutna levan
de, att skapa samband mellan förr och nu.
Det är ett samband mellan människor, mellan alla som 
bor i bygden idag. Kyrkan är något de har gemensamt. 
Och det är ett samband som förenar alla som har bott 
där i alla tider, i generation efter generation, ända 
fram till oss själva. Kyrkan är det centrala, det som 
är förenat med det stora i tillvaron, med årets högti
der, och med livets högtider. I kyrkan har man upplevt 
vila och vederkvickelse, kanske också tvång och lidan
de. Man har- dödstrött släpat sig dit, och som vi vet 
av källorna haft svårt att hålla sig vaken. Man har 
gått dit med glädje och tillförsikt. Man har kanske 
spanat in sin käresta, eller varit rädd för att möta 
sin ovän. Man har upplevt seger och nederlag.
Kyrkan är, för nästan varje människa före vår tid, och 
fortfarande för en majoritet av alla svenskar, förbun
den med livets största glädje och livets största sorg. 
Svårigheten i att argumentera är att vi så sällan öpp
nar oss för våra känslor, och försöker lära andra att 
också göra det. Ingenstans är det så lätt som i kyr
kan, där man kan invävas i en stämning av alla som 
samlats där, med all enskild gråt och glädje, all för
tröstan på framtiden, känslor av tro, hopp och hänfö
relse, av tröst och förtvivlan - i släktled efter 
släktled, ända sedan den grå forntiden. Är det inte 
fantastiskt att vi fortfarande kan ha allt detta till
sammans med alla människor som levat före oss? Är det 
inte absolut nödvändigt att vi unnar också framtidens 
människor möjligheten till samma upplevelse!!!
Nu finns det de som inte delar denna uppfattning. Det 
finns inom svenska kyrkan kretsar som upplever tradi
tionen och sockenkänslan som något negativt, något som 
hindrar den rätta och sanna tron. Det är en uppfatt
ning som inte bara ligger bakom mycket av attackerna 
mot socknarna och sockenkyrkorna, utan som tom öppet 
uttrycks i tal och skrift. Ändå är den fullkomligt be
fängd. För de som har denna åsikt är de som hoppas på 
en förnyad kraft i svenska kyrkan. Och hur ska man 
kunna nå den om man ska börja om från noll, i stället 
för att bygga på de starka krafter som ännu finns 
kvar?
Från andra hållet finns det sådana, t o m bland aktiva 
kulturvårdare, som är så negativa till tro och religi
on att de har svårt att engagera sig i de värden som 
är förenade med kyrkobyggnaderna. Kristendomen hör det 
förflutna till, menar man. Man måste lära sig bortse 
från detta. Oavsett vilken ideologi eller religion vi 
förfäktar, oavsett hur långt sekulariseringen går, 
måste vi inse att våra kyrkobyggnader alltid kommer 
att vara bärare av så mycket av kraften i kulturarvet 
och möjligheterna till kontakt med gångna generatio
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ner, att de bättre kommer att förena förr och nu än 
andra kulturminnen.
Detta blir ännu tydligare om vi lämnar de enskilda människorna och övergår till samhällets historia.
Kyrkans betydelse för bygden har jag redan nämnt. Ser 
man det historiskt finns det mycket att tillägga, som 
jag bara ska antyda. Inom socknen har man ingått äk
tenskap och sökt tjänst. Folkspråk, klädedräkt och 
mycket annat har präglats av kyrkbackens gemenskap, 
olika mycket i olika bygder, men ändå överallt. Mycket 
av dessa särdrag försvann i slutet på 1800-talet när 
isoleringen bröts, men har haft en oerhörd betydelse 
under tidigare skeden.
Ser vi det svenska samhället i stort kan nästan varje 
del av historien symboliseras och förklaras via våra 
sockenkyrkor. I kulturvårdens bedömningar och argumen
tation har vi bara använt en bråkdel av alla egenska
per som finns att lyfta fram. Framför allt har vi 
sysslat med konsthistoria, ibland också med byggnads
teknik. Eftersom kyrkan länge var så mycket mera avan
cerad än andra byggnadsverk är det givet att den måste 
studeras ur denna synpunkt. Men den är som sagt myc
ket , mycket mera.
Den ekonomiska historien kan nära följas i kyrkorna 
som byggs till och förnyas i goda tider, och tider av befolkningsväxt, som får rika gåvor när de högre skik
ten i samhället har överflöd, som under stormaktsti
den, och som står oförändrade och illa underhållna i 
dåliga tider. Olika delar av landet har blomstrat vid 
olika tider. Det kan vi också avläsa i kyrkorna.
Bara anblicken av kyrkan kan ge mycket av den sociala 
historien. I södra Sveriges storgodsbygder har enskil
da adelssläkter satt sådana spår att man knappast kan 
komma in i kyrkan, innan man börjar fundera över detta 
med rik och fattig, hög och låg i äldre tid. Mindre 
synliga, men lika intressanta, är spåren av den något 
större jämlikhet som rådde i andra landsdelar.
Som exempel kan vi ta kyrkbänkarna. I hela landet 
fanns bänkordningar upprättade, med inte sällan under 
intriger och dispyter överenskomna regler för hur var 
och en fick sitta i kyrkan. På många håll satt man 
efter rang och förmögenhet, med de fattigaste längst 
bak. De egendomslösas placering var nog lika överallt, 
men intressant är att det fanns bygder där bönderna 
avstod från förmögenhetsindelning och i stället satt 
enbart efter ålder, med de äldsta längst fram. Det är 
inte litet detta berättar om de sociala förhållandena 
i olika delar av Sverige.
Likadant är det med de ofta nästan ärftliga kyrkvärds- 
ämbetena, och all traktan och ärelystnad, eller vörd
nad och respekt, som varit förenade med dem. Till den
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sociala sidan hör också fattigvård, skola, brott och 
straff och allt annat som förekommit i kyrkans hägn 
och på kyrkbacken. Tänk om vi kulturvårdare kunde lära 
oss att använda mer av allt detta, läsa och och bevara 
skåren som finns kvar, och låta den stackare som satt 
pa skampallen bli en del av argumentationen lika väl 
som kunskapen om vem som snidade predikstolen!
På samma sätt kan vi se kyrkornas vittnesbörd om demo
kratins historia. Ingenstans utom i slott och herre
säten har vi så vältaliga vittnesbörd om makt och 
ojämlikhet. Men inte heller kommer vi någonstans så 
nära demokratins födelse, och ingenstans så nära en 
kontinuitet mellan de fria männen på tinget och den 
representativa demokratin. Sockenstämma och kyrkför- 
valtning hörde också alla till och krävde allas med
verkan, i alla fall männens.
I kyrkan kan vi också utan svårighet uppleva det som 
är så populärt i dagens historiesyn, predikstolen som 
gamla tiders TV eller radio, som plats för myndighets- 
propaqanda och ett sätt att kontrollera och hålla fol
ket på plats. Ska vi inte när vi sysslar med kyrkohis
toria försöka ta fram sådana exempel i vår argumenta
tion? De blir inte sämre för att det också finns den 
lika väldokumenterade och omskrivna spegelbilden, hur prästen gjorde sitt bästa för att klara sina sockenbor 
undan skatter och militära utskrivningar.
Låt ingen tro att inte kyrkorna är förbundna med dra
matik, dramatik för den enskilde, och dramatik för 
hela vårt samhälle. Ännu hänger där kungliga proklama
tioner om krig och fred. Alla de riktigt stora beslu
ten och händelserna i vår historia har direkt beröring 
med alla våra kyrkor. Här har klockorna klämtat, och 
nyheten kungjorts och diskuterats. Här har avhandlats 
skatter, lagar och riksdagsbesvär. Här har agiterats, 
alltsedan Gustav Vasa i Mora till senaste sekelskif
tets sociala reformivrare! I kyrkans hägn har också 
arbetats med ideell verksamhet och med offentlig nöd
hjälp. Varenda hungersnöd har haft direkt beröring med 
våra kyrkor - och nödåren är ingen liten del av vår 
historia.
Nu har jag ändå inte nämnt själva gudstjänsten. Allt 
vi har i kyrkan av inredning och föremål måste allra 
först ses som uttryck för hur var tid har firat guds
tjänst på sitt sätt. Vi måste åter bli flitigare så vi 
kan läsa och förklara alla dessa symboler, figurer och 
bilder som visar hur kyrkan använts och som förmedlar 
kunskapen om det liv som en gång levts där.
Därmed är vi inne på själva kärnan i kyrkans roll, 
kristendomen. Oavsett vilken framtid vi går till mö
tes, oavsett vilka ideologier som kommer, kan vi ald
rig sudda ut att Sverige under större delen av sin 
existens har varit ett kristet land, byggt på kristen 
grund. Allt som har tänkts och sagts, varje människas
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världsbild och verklighetsuppfattning, har haft sin 
utgångspunkt i detta, i århundraden fram till vår tid. 
Här gäller det verkligen att kulturvårdarna förmår 
sätta sig över stundens idémässiga strömningar och 
försöker se det större sammanhanget, och få det accep
terat .
När vi träder in i en kyrka måste vi förmå att känna 
kraften i den gemensamma tro och fromhet som har givit 
människorna styrka, som har fått dem att stå ut och 
arbeta och göra sin plikt, i generation efter genera
tion. Det är många idag som inte kan göra sig en före
ställning om detta, men det finns där. Hur vi än vär
derar detta är det en avgörande faktor för förståelsen 
av vår historia och vår kultur.
Även den som är i fullkomlig avsaknad av förståelse för kristen tro måste inse detta. Är det inte religion så är det idéhistoria. Vilken annan idé har spelat en 
sådan roll som denna? Vilken annan idé har lämnat så 
synliga spår efter sig?
Åter måste vi se kyrkan som bärare av hela vår histo
ria, det synliga spåret av tusen års andlig fostran, 
av tusen års världsbild, och dess successiva föränd
ring. Det är nästan ofattbart att vi direkt kan ta på 
en idé, på det som funnits i människornas sinnen, men 
det är just det vi kan genom våra sockenkyrkor.
Av allt detta följer något oerhört viktigt. Vi får 
inte sortera kyrkorna. Deras värde går inte att gra
dera eller rangordna. Det är inte var och en utan 
tillsammans som sockenkyrkorna är ett omistligt kul
turarv. Var och en av dem är bärare av de tusenåriga 
minnena av nästan allt som hänt och alla som levt i 
vårt samhälle, synliga och närvarande över hela lan
det .
Vilken bygd unnar vi inte dess historia? Själva poäng
en är ju att kyrkorna inte bara representerar alla ti
der, utan också finns överallt. Vem vill gallra Got
lands kyrkor? De är ju rätt lika varandra, varför inte 
ta bort några? Svaret är naturligtvis att alla är vär
defulla, att en del av värdet ligger i vad de gemen
samt representerar.
Lika otänkbart måste det vara att diskutera gallring 
av sockenkyrkorna i andra delar av landet. (Jag gör 
här undantag för socknar med dubbla kyrkor, där man 
kanske kan diskutera om båda ska upprätthållas. Men i 
något annat avseende kan vi inte diskutera någon över
talighet. )

Hotet mot sockenkyrkorna kommer märkligt nog delvis 
från de två parter som borde vara mest engagerade i 
att bevara dem, från kulturvården och svenska kyrkan.
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Om vi som verkar inom dessa områden höll ihop, och 
benhårt bestämde oss för att alla sockenkyrkor måste 
bevaras, så skulle man inte kunna diskutera övertalighet.
Kulturvårdens problem är vanan att se på kyrkorna en
bart som konsthistoriska verk. Naturligtvis är kyrkor
na oändligt viktiga som konsthistoriska vittnesbörd. 
Det går att skriva kilometervis av avhandlingar, be
driva århundraden av inventeringar och undersökningar 
om kyrkornas konsthistoria, åt byggnadskonst och in
redning. Det är viktigt att vi gör det. Mycket åter
står att göra. Men vi måste vara klara över att detta 
är bara ett av de många värden som kyrkorna representerar, det är bara en av alla de aspekter som behöver utforskas och beskrivas.
Eftersom vi så ensidigt har sett kyrkorna som konst
historia har det varit lätt att jämställa dem med 
andra kulturminnen och andra byggnadsverk, lätt att 
tappa ur sikte hur mycket mera de representerar, och 
hur unika de är. Argumentationen försvagas när det 
plötsligt inte längre är modernt med konsthistoria, 
när det är andra värden vi i första hand vill försvara 
med vår kulturvårdande verksamhet. Delvis är det just 
detta som har hänt under de senaste årtiondena.
Därför måste vi återupptäcka kyrkorna. Vi måste öva oss att se helheten, öva oss att lyfta fram alla de 
delar av historien som kyrkorna kan göra levande. Då 
inser vi hur totalt utan jämförelse med andra kultur
minnen de är. Oavsett vilket ämnesområde vi själva 
eller samhället för stunden har intresset inriktat 
mot, så finns kunskaper och närhet till historiska 
upplevelser att lyfta fram i våra kyrkor.
Vi måste öva oss att se kyrkorna som monument som går 
att koppla till allt som hänt, och till alla skeenden 
i historien, socialt, ekonomiskt, idémässigt och poli
tiskt lika väl som konstnärligt, och lära oss hur allt 
detta kan göras levande och begripligt, nu och i fram
tiden. Det är därför vi inte får släppa efter en tum 
på framtidens rätt att få ha sockenkyrkorna i behåll.
Det andra hotet är när man accepterar att kyrkobyggna
derna och deras inventarier ses som en angelägenhet 
enbart för svenska kyrkan, och därmed godtar de argu
ment som framförs, att sjunkande medlemstal och färre 
gudstjänstbesökare kan göra det omöjligt att ha kvar 
alla kyrkor.
Även om antalet medlemmar minskar så blir det inte 
färre människor, som berörs av vad som händer med 
kyrkobyggnaderna. Vi måste säga ifrån att sockenkyr
korna angår varenda människa, de är allas kulturarv, 
en del av allas historia. Alla människor som har bott 
här har tom hjälpt till att skapa dem. I de enskilda 
socknarna är kyrkan dessutom en del av gemenskapen, en
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bärare av bygdens identitet, och det är den för alla 
som bor där eller gästar den, oavsett om de är medlem
mar i kyrkan eller icke.
Svenska kyrkans inställning till sockenkyrkorna är 
svår att förstå. Kanske har det uppstått så många 
skygglappar i den inomkyrkliga striden att många har 
tappat blicken för vad det är som ger svenska kyrkan 
styrka och överlevnadskraft. Man inser inte vilken 
ryggrad de gamla socknarna och församlingskyrkorna är. 
Man inser inte att det sociala nätverket kring sockenkyrkorna är en av de viktigaste tillgångar som kyrkan 
har, om den vill överleva, om den vill förnyas utan 
att samtidigt gå under, och om den vill göra något för 
att hejda avkristningen.
Man måste värdera den breda kraften i traditionen, i 
känslan att höra samman, i känslan av kontakt med ti
digare generationer som har levt ett liv i kyrkans 
hägn. Här finns solidaritet och tro på att kyrkan 
verkligen behövs. Här finns en gemenskap som kan lyfta 
en ur det anonymitetens mörker, som är en så påfallan
de del av det moderna samhället. Inte mycket av detta 
finns i städerna. Där blir det bara en minoritet man 
kan nå. Men det finns på landsbygden, och förkropps
ligas i våra sockenkyrkor, som svenska kyrkan i ren självbevarelsedrift borde slåss för, liksom man måste 
bekämpa varje tendens till ändrade församlingsgränser. 
Inser man inte detta så är det samma sak som att ge 
upp rollen som rikstäckande kyrka.

Kulturvård och kyrka måste ta varandra i hand. Vår 
inställning blir avgörande för om vi ska förmå klara 
våra sockenkyrkor, om vi ska kunna hindra en upprep
ning av 1800-talets kyrkorivningar. Vi måste hindra 
att historien går igen genom att resolut avvisa de tankefel som ledde till dessa rivningar. Den ena var 
att kyrkobyggnadernas huvudsakliga värde var konst- 
och arkitekturhistoriskt. Det andra var att de kunde 
bli olönsamma och överflödiga.
I den pågående diskussionen om en ändrad ställning för 
svenska kyrkan måste vi lyfta fram frågan om socken
kyrkornas och församlingsindelningens framtid mycket 
tydligare än hittills. Vi får inte gå med på att änd
rade relationer mellan kyrka och stat, med en kyrka 
utan beskattningsrätt, beslutas utan garantier för 
bevarandet av våra sockenkyrkor.
Vi måste få accepterat att lagstiftningen och de eko
nomiska överenskommelserna görs så att kyrkor byggda 
före ett visst är, t ex 1940, kommer att omfattas av ett samhällsansvar också efter förändringen av kyrkans 
ställning.
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Ett förslag som skulle kunna fungera är att staten ga
ranterar ekonomiska insatser motsvarande kostnaderna 
för minsta möjliga drift och underhåll som behövs för 
att bevara respektive sockenkyrka. Svenska kyrkan 
skulle sedan svara för alla tillkommande kostnader som 
uppstår i samband med själva nyttjandet av kyrkan. På 
sa sätt säkrar staten att kyrkobyggnaden bevaras, vil
ket är allas angelägenhet, medan kyrkan lämnas frihet 
att helt eller delvis nyttja den, och får kostnader därefter, vilket blir medlemmarnas angelägenhet.
I diskussionen talas sällan om kyrkornan inventarier. 
Också den frågan måste intensivt bevakas, så att det 
nuvarande lagskyddet i sin helhet blir kvar. Det måste 
finnas bestämmelser som inte bara går ut på att inven
tarierna i sig är skyddade, utan också att de ska fin
nas i den kyrka de sedan gammalt tillhört, och endast 
får flyttas därifrån om de är så värdefulla att de i 
stället bör förvaras i ett museum.
Många tar detta för givet, men det kan vi inte göra. 
Hur illa det kan gå, men den internationellt betydel
sefulla skatt som våra kyrkoinventarier utgör, visar 
fideikommissens upplösning och den förskingring av 
svenskt kulturarv detta inneburit. Exemplet från fi
deikommisslagstiftningen visar också att politikerna 
kan lagstifta i blindo, om vi inte framhäver riskerna 
tillräckligt kraftfullt.
Kyrkorna klarar sig inte om vi inte från kulturvårdens 
sida är oerhört tydliga, envetna, och biter oss fast 
vid utredare, propositionsskrivare, politiker och 
massmedia. I annat fall finns risken att bevarande
frågan kommer i skymundan och blir en bisak under det 
stora och svårbemästrade kyrka-stat ärendets slutfas.
Om vi kan lära oss själva och andra att läsa hela 
kyrkan, att se hela vidden av allt den representerar, 
se hela det förgångna framför oss, med tusen år av 
människors gråt och glädje och allt som hänt i vårt 
samhälle - då kommer det inte att rivas en enda kyrka 
i vårt land.
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Anders Åman
SOCKENKYRKORNA - deras värde och 
offentlighet
Det kan ha 5in mening att börja med en text. Den är 
hämtad ur en bok av Alexander Solsjenitsyn, Högra 
handen, utgiven på svenska 1970 i översättning av Hans 
Björkegren. Det är ett kort, alldeles fristående frag
ment, utan angivet sammanhang med någon av författa
rens övriga böcker, och det tar bara tre minuter att 
läsa.
RESA LÄNGS OKA-FLODEN
När man färdas genom Centralrysslands byar, börjar man 
inse var nyckeln till det rogivande ryska landskapet 
finns.
Den ligger i kyrkorna. De liknar vita och röda prin
sessor där de skyndat upp på höjderna och bestigit 
kullarna utmed de breda floderna med sina smärta, 
spetsiga, olikartade klocktorn, som höjer sig över 
vardagens halmtak och brädtak. De nickar åt varandra 
på långt håll. Från spridda byar, som inte kan se 
varandra, höjer de sig mot samma himmel. Var man än 
strövar omkring över fält och ängar, fjärran från var
je människoboning, är man aldrig ensam. Över skogens 
mur, de uppkastade höstackarna och själva jordytans 
välvning lockar ett litet klocktorns kupol dig till 
sig, än från Gorki Lovetskije, än från Ljubitji, än från Gavrilovskoje.
Men när man kommer in i byn finner man att det inte 
var levande utan mördade, som hälsade en på håll. 
Korsen är för längesedan bortslagna eller hänger snett 
och vint. Ur den avskalade kupolens gapande innanmäte 
sticker den sönderrostade stommen fram. Det växer 
stäppgräs på taken och i murarnas rämnor. Det är säl
lan kyrkogården finns kvar kring kyrkan. Vanligen är 
korsen ku11vräkta och gravarna uppbökade. Altarbilder- 
na är halvt utplånade av årtiondens regn och full
klottrade med oanständiga och fräcka inskrifter.
På kyrktrappan står fat med dieselolja. Dit är en 
traktor på väg. I en annan kyrka backar en lastbil in 
flaket genom vapenhusets dörr och hämtar säckar. I en 
tredje bullrar verktygsmaskiner. En kyrka är helt 
stängd och står tom och död. Ytterligare en och ännu 
en har blivit klubblokaler med propagandaplakat och 
filmaffischer: "Vi måste höja mjölkavkastningen!", 
"Sången om freden", "Den stora bragden".
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Människorna har alltid varit egoistiska och ofta dåli
ga. Men förr ljöd aftonringningen ut över byn, över fälten och skogarna. Det var en maning att lämna de 
futtiga jordiska bekymren och ägna en stunds eftertanke åt det eviga. Denna klockklang, som nu bara 
lever i en gammal visa, lyfte människan och bevarade 
henne från att sjunka ner till ett fyrbent kreatur.
I dessa stenar, i dessa små klocktorn, lade våra för
fäder ner sitt bästa, hela sin livserfarenhet.
Hugg in på skräpet, Vitjka, låt hackan gå utan betänkligheter!
Bion börjar klockan sex och dansen klockan åtta.

*

Det är en text från Stalins och Bresjnevs Ryssland, om 
förhållanden som är mycket långt från våra egna. Vad 
rör den oss?
I Sverige är kyrkorna välvårdade, kanske mer än någon
sin tidigare. Förfallna och övergivna kyrkor är ovan
liga. När såg vi senast en förfallen och övergiven kyrka?
Men det som är bra är aldrig bra en gång för alla. Och just själva vanan vid att någonting fungerar väl rym
mer i sig en risk. Det gör också de många välvilliga omdömena om kyrkornas stora kulturhistoriska värde. 
Värden som sällan ifrågasätts och som ingen på länge 
fått kämpa för riskerar till sist att bli dåligt försvarade.
Mot den bakgrunden kan det inte vara fel att ha Sol- 
sjenitsyns text i minnet. Att rentav börja med den.

*

Den ordning som råder är knappast vår förtjänst. Inte 
bara byggnaderna är ett arv. Också det sätt på vilket 
de förvaltas, ägs och bekostas är ett arv från det 
förflutna. Denna ordning är gammal och den har, av 
olika skäl, sedan länge ansetts föråldrad, men egent
ligen bara bland politiker och kyrkopolitiker. Det är 
en åsikt uppifrån, ganska vanlig i de övre skikten av 
de kyrkliga, kulturella och politiska hierarkierna, men ovanlig eller rentav sällsynt bland fotfolket, 
bland s k vanliga människor.
Efter decennier av många och långa utredningar står nu 
denna välfungerande ordning inför sin förändring. 
Önskad av få. Med lugnande försäkringar om att ingen 
skada ska ske. Att allt ska bli som hittills, fast 
bättre.
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Sockenkyrkornas värde är långt högre än vad vi van
ligtvis gör klart för oss. Här finns de vetenskapliga och estetiska värden som kan formuleras på många sätt, 
med hänvisning till många olika ämnesrubriker. Kons
tens och arkitekturens historia, kyrkans historia, 
folkets historia i vidaste mening, i den mån den nu 
för äldre tider alls kan göras åskådlig. Och här finns 
värdet för landskapet, värdet för bygden och försam
lingen. Alldeles särskilt är det ett värde för lands
bygden. Ja, jag skulle vilja gå så långt som att säga 
att frågan om kyrkans skiljande från staten är en den 
svenska landsbygdens stora fråga mycket mer än vad den 
är något annat. Det är därför den gamla benämningen 
'sockenkyrkor1 har lyfts fram i rubriken. Den riktar 
uppmärksamheten just på landsbygden.
Och här finns det andliga värde som Solsjenitsyns text 
har påmint oss om och som är svårdefinierat därför att 
det är ett värde för så många, inte bara för gudstjänstbesökare och bekännande kristna. Kyrkorna är i 
detta avseende ett mycket större värde än vad företrä
darna för Svenska kyrkan vanligen tycks ha klart för 
sig. Kyrkorna är, och det sägs här utan all ironi, den 
svenska kyrkans bästa förkunnelse.

*

Men värden måste försvaras och förklaras, levandegöras och göras tillgängliga. Kyrkorna är det svenska folkets äldsta gemensamma egendom och redan av det skälet 
en angelägenhet för offentligheten. Inga andra offentliga lokaler är heller på motsvarande sätt spridda 
över hela landet. De finns överallt. De är, för att 
låna ett i detta sammanhang ovanligt fackuttryck, 
ubikviteter. Och de tillhör nästan alla.
I mycket större utsträckning än som nu är fallet borde 
de därför hållas öppna och tillgängliga för offentlig
heten. Det gäller inte bara de stora och etablerade 
sevärdhetskyrkorna. Det märkvärdiga med kyrkorna är ju att de finns vart man än kommer, till Dikanäs, Åsarna, 
Drev eller Hornaryd. Och då är det just den kyrkan man 
bryr sig om, just den som ger kontakt med platsens 
själ. Och som ofta ger de bästa utgångspunkterna för 
förståelsen av historia och topografi.
Kyrkorna borde också göras ännu bättre kända för of
fentligheten. Vad som brister är inte så mycket den 
konsthistoriska speciallitteraturen som tryckta och 
pedagogiska bearbetningar av mycket enklare slag, t ex 
översiktliga guider och kartor som kort men initierat visar vägen till landskapets kyrkor. Sådant saknas 
alltför ofta. Den kvalificerade litteraturens inrikt
ning på det speciella och individuella gör också att 
det generella och vanliga ofta blir dåligt förklarat 
och förmedlat.

3;



Men det är inte heller alltid som det märkvärdiga är 
utpekat och bekantgjort som det borde vara. Hur är det 
t ex med klockstaplarna? Kanske är de den originellas
te byggnadstypen i Sveriges arkitekturhistoria. Men 
det finns ingen bok om dem, inte på svenska och än 
mindre på engelska, bara några ålderstigna uppsatser. 
Och Arkitekturmuseet har inte kommit på idén att det 
av klockstaplarna skulle kunna göras en utställning, 
som skulle bli en stor succé, inte bara i Sverige utan också utomlands.

*

Det finns ett sammanhang mellan kyrkornas värde och 
deras offentlighet. Värdet är beroende av att kyrkorna 
är i bruk, används för gudstjänster, men också annars 
hålls tillgängliga och öppna. Men värdet måste också 
pekas ut för offentligheten och göras levande, åter 
och åter. Värdet är till sist också beroende av att de 
former för ägande och förvaltning som fram till idag 
har gjort kyrkorna till den mest välskötta delen av 
det offentliga och gamla byggnadsbeståndet får bestå i 
så stor utsträckning som möjligt.

*

P.S.
Framställningen illustrerades av ett bildurval som här inte kan göras rättvisa och som får återkomma i annat 
sammanhang. Dels bestod det av svenska träkyrkor från 
olika tider och från olika delar av landet, från Örträsk i Lappland, Solberg i Ångermanland, Långserud i 
Värmland och Ulrika i Östergötland. Dels bestod det av 
bilder som på olika sätt åskådliggjorde den kyrkliga 
offentligheten och offentlighetens symbios med det kristna budskapet t ex i Edsele i Ångermanland. Där 
står ännu över västportalen, i guldskrift på svart 
botten: "Under Konung GUSTAF ADOLFS regering Byggd af 
Edsele församling 1799. Dav. Ps. 100" ('Går in i hans 
portar med tackande'). Och över grinden till kyrkogår
den "Betänk att wi dö måste. Ps 90". Det står i nega
tiva bokstäver, utklippta ur svart plåt och de inramar 
det förgyllda årtalet 1858, krönt av en likaledes för
gylld kunglig krona. Det är samma psaltartext som i en 
senare form avslutar de manande anslag vi alltjämt mö
ter på kyrkogårdarna: "Lär oss betänka huru få våra 
dagar äro, för att vi må undfå visa hjärtan."
Från Edsele är också den märkliga målning som Erik Hallström utförde under sin tid i Ångermanland, somma
ren 1918, och som heter Ängsblommor. Blommorna står i en vas på bordet och på vasen är målad en kyrka. Ef
tersom det står 'Edsele' på målningen tänker man först 
att motivet är därifrån. Men utsikten genom stugfönst- 
ret är en havsutsikt med segelbåt och den höga torn
spiran visar att det inte kan vara Edsele kyrka. Ty
värr tycker man först. Men det är bättre än så. Det är 
kyrkan som sinnebild i den folkligt-poetiska, roman-



tiska och naiva bild av världen dit också ängsblommor
na och havsutsikten hör.
Hallströms målning ingick i bildurvalet, liksom också 
hans Ramselesjön från samma år och i samma anda. Det 
ser inte ut riktigt så i Ramsele och kyrkan är sig 
alls inte lik. Men det är inte den individuella kyrkan 
som Hallström målat. Det är kyrkan i landskapet, som 
del av en berättelse om Sverige.
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Siegrun Fernlund
FÖRSAMLINGEN SOM KULTURMINNESVÅRDARE
Under den gångna sommaren har ovanligt många av Skånes 
kyrkor varit gömda bakom ett gallerverk av byggnads
ställningar. Stormskadade takplåtar har bytts ut, spi
ror har reparerats, puts har knackats ner och en och annan fasad har bytt färg, eller rättare sagt återfått 
sin ursprungliga färgsättning.
Församlingarna ser om sina hus, oftast i respekt för 
byggnadens antikvariska värden och i samförstånd med riksantikvarieämbetet.
Den som äger ett hus ser i regel till att det hålls i 
gott skick. Huset skall vara funktionsdugligt, tjäna 
sitt ändamål. Det har ett ekonomiskt värde som minskar, 
om underhållet blir eftersatt. Huset har dessutom ett 
representativt värde som sammankopplas med ägarens 
eller invånarnas sociala status och prestige.
Allt detta gäller givetvis i högsta grad också socken
kyrkan som sedan äldsta tid har stått i centrum för 
församlingsbornas gemensamma omsorger.
Ansvaret för kyrkobyggnaden finns inskriven redan i 
landskapslagarna och upprepas av lagstiftaren under 
seklernas lopp. I byggningabalken fastslås att "Alle 
som i socknen bo, skola kyrka bygga och uppehålla, och hvad dertill hörer: såsom klockstapel, kyrkmur, socken
stuga och fattigstuga. Byggnadsvirke, körslor och annan 
kostnad utgöres härtill efter hemmantalet och dagsver
ken efter matlag. Innan något i thy mål företages, sko
la socknemännen kallas tillhopa och därom samradas och sig förena."
Med en viss successiv anpassning till penningekonomins 
ändrade förhållanden fr o m 1876 och fram till 1909, 
gäller principerna för denna byggnads- och underhållsskyldighet än idag.
Tar man fram kyrkoräkenskaperna för en vanlig landsförsamling - böckerna föreligger ofta i en obruten räcka 
från 1600-talets senare del och framöver - ser man tyd
ligt att församlingen verkligen har tagit sin under
hållsskyldighet på allvar.
Så gott som varje år bokförs utgifter för större och 
mindre reparationer. Ofta kan man av anteckningarna 
sluta sig till vad som gjordes; lagning och kalkning av yttermuren, reparation av blytaket, utbyte av ruttna 
golvbräder osv.

39



Åtgärderna hade diskuterats och beslutats av socken
stämman i anslutning till synemännens rapport om bygg
nadens tillstånd. Syn hölls vår och höst av kyrkvärdar
na och kyrkoherden, och någon byggnadskunnig person var 
i regel också tillkallad. Vårdåtgärderna utfördes sedan 
med material och metoder som i stort sett varit oförändrade genom sekler.
Det faktum att så många 800-åriga byggnader är bevarade 
fram till idag visar hur väl denna form av kontinuerlig 
byggnadsvård har fungerat. Utan tvekan kan man tala om 
kulturminnesvård (även om sockenborna inte tänkte i 
termer som denna). I själva verket praktiserades, åt
minstone fram till 1800-talet, det som Ferdinand Boberg 
och konstakademin kräver i sin skrivelse till kungl 
majt i Restaureringsfrågorna år 1903, nämligen "att 
vidmakthållandet af gamla byggnader måtte med yttersta 
försiktighet och pietet successivt fortgå på det att 
mera genomgripande reparationer eller eventuellt res
taureringar icke behöfva ifrågakomma."
Sockenbornas varsamma vårdstrategi dikterades visserli
gen knappast av pietet gentemot byggnaden. Försiktig
heten var en naturlig konsekvens av ett strikt ekono
miskt tänkande. Sparsamhet och återbruk var självklar
heter i bondesamhällets ekonomi och kyrkokassans tillgångar tillät sällan mer genomgripande förändringar av 
kyrkan. Den svenska fattigdomen har här som på andra områden haft en konserverande verkan.
Mer genomgripande förändringar av kyrkan initierades, 
betecknande nog, oftast av utomstående. När häradsprosten eller biskopen visiterade församlingen granskades 
sockenkyrkan med kritiska blickar. Hade man tidigare 
hankat sig fram och gjort det minsta möjliga, blev 
brister i underhåll och funktion plötsligt uppenbara.
Detta gäller i särskilt hög grad tiden närmast efter 
enskiftet. I arkivalierne tecknas under denna tid en 
ganska dyster bild av kyrkornas tillstånd. Skiftet tog 
församlingens alla krafter i anspråk, något utrymme för 
körslor och dagsverken vid kyrkan fanns knappast. Där
till kom den stora folkökningen och myndigheternas krav på skolväsendets uppbyggnad.
Så länge församlingens hela ekonomi var baserad på na
turahushållning fanns ett mycket klart samband mellan 
den enskildes villkor och socknens gemensamma åtagan
den. Det gällde att fördela bysamhällets begränsade re
surser av arbetskraft, byggnadsmaterial och kontanter efter bästa förmåga.
Det fanns inte heller någon principiell skillnad i synen på kyrkobyggnaden och på byns övriga hus. Bonings
husen, stallar och logar skulle tjäna primära funktio
ner och anpassades vid behov till nya förhållanden.
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På samma sätt såg man på kyrkan. När läskunnigheten 
blev mera allmän och församlingen kunde och ville följa 
med i psalmboken blev det nödvändigt att se till att kyrkan var tillräckligt ljus. Man tog då givetvis upp 
större fönster - utan en tanke på att man därmed förstörde en svit överkalkade medeltida målningar som en 
gång hade smyckat kyrkans fönsterlösa norrvägg.
Lika självklart var det att ersätta de låga medeltids- 
valven med ett trätunnvalv. Rummet blev ljusare, luften 
blev bättre och den större rumshöjden skapade möjlighet 
för ett läktarbygge som kunde lösa problemet med den 
tilltagande platsbristen i kyrkan.
Företag som dessa var tämligen dyra och krävde att man 
inhämtade tillstånd från vederbörande myndigheter. Där 
uppmuntrade man i regel varje försök till en förbätt
ring av gudstjänstrummets funktion. Praktiska - och 
tidsbundet estetiska - överväganden styrde förändringarna.
En bit in på 1800-talet konfronterades sockenborna 
emellertid också med ett annat sätt att se på kyrko
byggnaden. En visiterande prost eller biskop, t ex biskop Faxe i Lunds stift, kunde påpeka att vissa gamla 
och oanvändbara föremål i kyrkan var värdefulla i egen
skap av "forntida minnesmärken". Kanske fick eller för
värvade han det gamla rökelsekaret eller madonnabilden 
för att placera dem i stiftsstadens nyinrättade museum.
När 1828-års Förordning angående forntida minnesmärkens 
fredande och bevarande upplästes från predikstolen var 
församlingen kanske ändå i viss mån förberedd. Liknande 
plakat hade utfärdats redan år 1666, och prästerskapet 
uppmanades också 1753, 1760 och 1805 att verka för min
nesmärkenas bevarande. En del av dessa förordningar 
hade lästs upp eller var uppsatta i kyrkan bland andra skrivelser och påbud.
1828-års förordning krävde emellertid att man aktivt 
började granska kyrkan och dess inredning just med tan
ke på minnen från det förgångna. En lämplig dag avsat
tes för uppgiften. Ett ombud från konsistoriet anlände 
till prästgården, kyrkvärdarna inställde sig. Tillsam
mans gick man igenom byggnaden i enlighet med förord
ningens anvisningar och antecknade det man fann märk
värdigt eller värt att nämna.
Resultatet av dessa förrättningar blev som bekant myc
ket skiftande. Vissa präster beskrev kyrkans "fornmin
nen" med största noggrannhet medan andra åstadkom skä
ligen magra dokument - t ex kyrkoherde Schlyter i Bos- 
arp och Strö som nöjde sig med att konstatera att kyr
kornas byggnadstid var okänd, att inredningen var 
"ganska vanlig" och att "alls inga från forntiden be
varade bildhuggeriarbeten, målningar, inskrifter m m 
finnes vid dessa kyrkor".
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En brist i 1828-års inventering är - efter vårt sätt 
att se - att beskrivningarna sa gott som uteslutande 
redogör för enstaka föremål och minnesmärken i kyrkan 
och inte för själva kyrkobyggnaden i egenskap av minnesmärke.
En av anledningarna var plakatets vaga formuleringar. 
Visserligen efterfrågades kyrkans ålder - en fråga som 
f ö knappast kunde besvaras - men byggnadens mått, ma
terial, gestalt m m tycks ha varit ointressanta vid 
denna tid. Själva kyrkobyggnaden var ju helt enkelt en 
levande byggnad och därmed formellt underställd Överin
tendent sämbetets kontroll. Förslag på förändringar 
granskades i första hand av denna myndighet.
I kulturellt medvetna kretsar växte emellertid histo- 
riemedvetandet under dessa decennier och därmed även i 
viss mån intresset för medeltida byggnader i egenskap 
av vittnen från det förgångna.
För Skånes del spreds detta synsätt först och främst av 
Carl Georg Brunius. För honom var den gamla kyrkan ett 
monument som väckte hans beundran för medeltidens bygg
nadskultur och moraliska syftning. Detta monument kräv
de hänsyn och varsamhet vid anpassningen till nutidens krav.
Vid diskussioner med församlingen tvingades Brunius 
emellertid gång på gång till eftergifter. Även för ho
nom var det f ö självklart att kyrkobyggnaden i första 
hand var ämnad att tjäna församlingens behov i nutiden 
- och fr o m 1830-talet var det framförallt behovet av större utrymme som styrde så gott som allt man företog sig med sockenkyrkan.
I möjligaste mån försökte dock Brunius att lösa prob
lemen med respekt för och i anslutning till den medel
tida byggnadskroppen. Byggandet av hans välkända kors- 
armar innebar visserligen våldsamma ingrepp i murver
ket. Men kor, absid och delar av långhuset kunde även i fortsättningen vittna om medeltidens förnämliga bygg
nadskonst.
Denna värdering av byggnaden - vi kan kalla den konst
historisk eller antikvarisk - var han antagligen vid 
denna tid rätt ensam om att göra. Varken församlingen 
eller kyrkoherden såg sockenkyrkan med kulturminnesvårdarens ögon.
Kring mitten av 1800-talet kulminerade befolkningsök
ningen på landsbygden. Samhällsutvecklingen satte sina spår även i byarna. En tilltagande proletarisering av 
de obesuttna banade väg för religiös splittring. Sekte- 
rism och begynnande sekularisering hotade den bestående 
ordningen.
Statskyrkan bemötte hotet från denna utveckling med 
teologisk uppstramning och kyrkopolitiska åtgärder. I 
handlingsprogrammet ingick att de flitigt visiterande 
biskoparna uppmanade församling efter församling att
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bygga värdiga gudshus som kunde rymma hela befolkningen 
och samtidigt, genom sin skönhet och ändamålsenlighet, manifestera statskyrkans obrutna styrka.
Resultatet av den kraftfulla kyrkobyggnadsrörelsen som 
omfattade hela landet är välkänt. Enbart i Skåne revs 
fram till tiden sekelskiftet 1900 ca en tredjedel av 
medeltidskyrkorna och ersattes av nya tempel.
Hur var det då möjligt att konservativa och ytterst 
sparsamma bönder bestämde sig för att döma ut sin soc
kenkyrka och ge sig in på ett ekonomiskt äventyr som 
ett kyrkbygge innebar? Sentida bedömare har velat se 
skeendet som en sammansvärjning av 1800-talssamhällets 
alla "rivande och drivande krafter". Än idag kan man få 
höra berättelser om hur en församling av biskopen hade 
tvingats att riva sin kära medeltidskyrka. Men arkiva
lierne talar ett annat språk. Beslutet om kyrkbygget 
fattades oftast frivilligt av en enig församling och i 
enlighet med alla de regler som gällde för socknens ge
mensamma byggnads företag. Av ekonomiska skäl kunde det 
sedan visserligen dröja länge innan planerna kunde realiseras .
Starka protester mot ett kyrkbygge och en rivning före
kom egentligen bara i de fall där de kyrkliga myndig
heterna hade uttryckt önskemål om s k sammanbyggnad. Så 
bottnade Granhultsbornas envisa kamp för sin kyrka inte 
i första hand i pietet och kärlek till den gamla trä
byggnaden i sig utan i rädslan att förlora sin identi
tet och självständighet som socken. Man ville inte ris
kera att bli assimilerad av Nottebäck.
Just detta hände f ö när Skeglinge församling som efter 
lång kamp fick ge upp sin kyrka för att förena sig om 
gemensamt kyrkbygge med Borlunda. Inte bara Skeglinge 
kyrka försvann - själva byn tunnades ut och löstes upp.(Idag finns där inte ens en ortnamnsskylt, tror jag.)
Endast i tillspetsade situationer som de nyss nämnda 
kunde undantagsvis känslan för den gamla byggnaden i 
egenskap av symbol för kontinuitet och sockenidentitet 
formuleras i protestskrivelser och inlagor.
Normalt heter det emellertid med tidens språkbruk rätt och slätt att kyrkan skall ombyggas, dvs den skall byg
gas om igen, uppföras på nytt, och helst på samma 
plats. Traditioner och minnen var knutna till platsen, 
rivningsmaterial kunde användas i nybygget, den kyrkli
ga seden kunde med lätthet överflyttas till det nya 
gudshuset - så som familjelivet med självklarhet kunde 
fortsätta när gårdens korsvirkeslänga revs och ersattes 
av ett nytt och bekvämt boningshus.
Under 1800-talets senare del kämpade riksantikvarierna 
- främst Bror Emil och Hans Hildebrand - och deras få
taliga medarbetare en ojämn kamp för att rädda om inte 
själva byggnaderna så åtminstone minnet av medeltidens 
byggnadskonst och måleri.
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Inte ens Hans Hildebrand ifrågasatte nämligen på allvar 
församlingarnas rättmätiga krav på ett fungerande kyr
korum. Man fick vara nöjd om det fanns möjlighet och 
medel att dokumentera det som var dömt att försvinna. 
Och även detta lyckades egentligen bara i undantagsfall.
Att hävda själva byggnadens existensberättigande p g a 
dess antikvariska värde var ända fram till 1890-talet 
ett orealistiskt företag. I Vitterhetsakademiens må
nadsblad för december 1881 gör Hans Hildebrand en analys av läget:
"Det finns ännu ganska många kyrkor i vårt land / säger 
han / som genom själva sin byggnad och sin utstyrsel 
äro dyrbara vårdar af den kraft och den smak, som for
dom funnos i vårt land. De egenskaper, som göra dessa 
byggnader till verkliga konstverk, äro i de flesta fall 
fullkomligt likgiltiga för den nuvarande församlingens 
och gudstjänstens behof, och man kan derför icke rim
ligtvis begära att de nuvarande menigheterna skola vid
taga några åtgärder för bevarande och, der så behöfves, 
återställande av den prakt och rikedom som förgångna 
slägtens fromhet skänkt dem - så mycket mindre kan man begära något sådant, som i de flesta fall församlingar
na icke äro nog förmögna att kunna bekosta mera än det nödvändigaste", menar han.
Om något skall kunna räddas bör staten och inte försam
lingarna bekosta kulturminnesvården, poängterar Hildebrand.
Men under alla förhållanden bör kulturminnesvårdens fö
reträdare satsa allt större energi på upplysning av den 
breda allmänheten eftersom "ökad kunskap skänker ökadt 
intresse och båda förenade ökad borgen för minnesmärke
nas skydd och deras inte bara välmenta, utan på samma 
gång insiktsfulla vård."
Församlingarnas goda vilja och välmenta vård ifrågasät
ter Hildebrand alltså inte. Det som behövs på socken
planet är framförallt kunskaper och insikt.
Hildebrand själv gjorde nog allt som stod i hans makt 
för att sprida upplysning. Redan år 1875 utkom som be
kant hans lilla bok Den kyrkliga konsten under Sveriges 
medeltid, en publikation som var tänkt som en första 
orientering och ett underlag för kyrkobeskrivningar. I 
Månadsbladet för april 1875 ber han den intresserade 
allmänheten om hjälp och bifogar en mycket omfattande 
frågelista som skall tjäna som instrument vid examina
tionen av sockenkyrkorna. Han lockar tom med portofrihet för att få in så många beskrivningar som möj
ligt .
Den säkraste vägen för att nå målet gick givetvis via 
prästerskapet. Under sommaren 1903 höll Hildebrand 
själv en serie föreläsningar för präster rörande kyrk
lig konst. Och redan 1897 hade Georg Karlin i sin 
stridsskrift Huru vi skydda våra kyrkliga minnesmärken
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krävt att prästkandidaterna borde få behövlig under
visning på universiteten i kyrklig konst och symbolik. 
Under nuvarande förhållanden, säger han, "är det omöj
ligt att i allmänhet af dem fordra vare sig något stör
re intresse för, eller begrepp om värdet af de kyrkor 
och kyrkliga mobilier, till hvilkas närmaste väktare de äro satta."
Som jag tidigare nämnt har prästerna ända från 1600- 
talet och framöver haft statsmaktens uppdrag att hävda kulturminnesvårdens intressen i sina respektive sock
nar. Om detta uppdrag under äldre tid sköttes ganska 
valhänt av kyrkoherdarna p g a bristande kunskap och 
intresse, blev situationen något bättre i början av 
1900-talet.
Den omfattande brevväxlingen mellan församlingar och 
myndigheter krinq restaureringar - t ex domkyrkoarki
tekten Theodor Wahlins många restaureringsprojekt i 
Skåne - vittnar om kunniga och livligt intresserade 
kyrkoherdar som ivrade för en antikvariskt korrekt 
restaurering av sockenkyrkan - ofta i konflikt med en 
församling som än så länge hade 1800-talets synsätt och 
helst ville kunna visa upp en splitterny kyrka i byn.
Också idag är församlingsprästens intresse för kyrko
byggnaden av stor betydelse om kulturminnesvården skall kunna lyckas med sin uppgift att vårda och bevara det 
kyrkliga kulturarvet. Visserligen är ansvarsfördelningen mellan prästen och kyrkorådet idag annorlunda än 
förr. Men fortfarande behövs en insiktsfull person med 
helhetssyn på gudstjänstrummet. Liturgiska, praktiska, 
estetiska och antikvariska faktorer bör ju vägas samman 
om resultatet av en restaurering skall bli gott. För
samlingsprästen bör väl vara den mest lämpliga personen för denna uppgift.
Jag har inte närmare studerat hur samarbetet mellan 
församlingen, restaureringsarkitekten, hantverkarna och antikvarierna fungerar idag. Ett tekniskt komplicerat 
och kostnadskrävande företag som en kyrkorestaurering dras nog knappast iland helt utan gnissel.
Nu som då är ekonomin den avgörande faktorn och försam
lingens rätt till ett fungerande kyrkorum kan ibland 
förefalla att vara oförenlig med strikt antikvariska 
hänsyn.
Men vem är egentligen "församlingen"? Prästen och kyr
korådet? De fåtaliga gundstjänstbesökarna? "Alla som i 
socknen bor", dvs. skattebetalarna? Eller t o m de som 
kommer att betrakta och förhoppningsvis också att använda kyrkan efter oss?
Begreppet församling omfattar enligt min uppfattning 
även alla de generationer som satt sin prägel på kyrko
byggnaden innan vi själva tog vid med vara behov, våra 
ambitioner och värderingar.
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Vår uppgift blir därför att vidareföra och inte bryta 
den kontinuitet som kyrkobyggnaden uttrycker i sin fy
siska gestalt och sin andliga laddning.
Under de senaste åren har man mer eller mindre försik
tigt börjat tala om att det kommer att bli nödvändigt att riva vissa kyrkor eller åtminstone lägga dem i mal
påse. (Att vi sitter som samlade här idag beror ju just på denna situation.)
Kyrkorna som revs under 1800-talet offrades (kanske) 
för de "rivande och drivande krafterna" i ett utveck- 
lingsoptimistiskt samhälle. Men om vi river idag är 
beslutet inte ett uttryck för framåtblickande driftig
het - utan för uppgivenhet. Vi tvivlar på vår förmåga 
och våra möjligheter att sköta det som vi tagit i arv.
Förr rev man oftast för att bygga nytt. Idag diskuterar 
vi rivning för att bli kvitt det betungande underhållet 
som byggnaden kräver av oss.
De nya kyrkorna har vi redan byggt, i städernas ytter
områden, dit befolkningsströmmen har flutit under de 
senaste decennierna. De gamla kyrkorna står kvar, många 
av dem rätt ensamma och övergivna i en avfolkad bygd.
Men strålkastarbelysningen som under mörka vinterkväl
lar gör den vita kyrkan på landet till ett blickfång 
för förbipasserande bilister är ett tecken på att det 
här ändå finns en församling som känner stolthet och 
glädje över sin kyrka. Än står den på något sätt mitt i 
byn.
Men helst skall kyrkan förstås lysa inifrånl Bara då 
kan den i längden hävda sitt existensberättigande.
Ett utmärkt sätt att aktivera den egna församlingens 
känsla för kyrkobyggnadens konstnärliga och antikvaris
ka värden är vägkyrkoprojektet som Svenska kyrkan har 
drivit under de senaste aren.
Vid mina besök i vägkyrkor i Skåne och andra delar av 
Sverige har jag mött vänliga, kunniga och intresserade 
församlingsbor som stolt visade sin kyrka som det fi
naste man har i bygden.
Men det räcker inte med detta. Församlingen borde ak
tivt arbeta sig in i sin egen kyrkas historia och konst, dess ikonografi och bildernas teologiska bud
skap.
Tyvärr betraktas kyrkans gamla inventarier och bild
skruden oftast uteslutande som något musealt. Med un
dantag för dopfunten och nattvards silvret används den 
sakrala konsten inte på allvar och den involveras säl
lan i förkunnelsen.
Bildernas mening och betydelse för kyrkan har träffande 
sammanfattats av Johan Unger som talar om den sakrala 
konstens femfaldiga funktion, nämligen:

46



o den representativa - att åskådliggöra Guds närvaro 
o den adorativa - att hylla Gud
o den scenografiska - att iscensätta frälsningsdramat 
o den dekorativa - att smycka Guds hus, och0 den pedagogiska funktionen, nämligen att undervisa 

församlingen.
Detta gäller för medeltidskonsten lika väl som för den 
från senare skeden.
Håller man i minnet varför kyrkorna under seklernas 
lopp egentligen har smyckats och vårdats blir de gamla 
bilderna och föremålen något mera än enbart intressanta 
ting med konstnärligt och antikvariskt värde.
Jag skulle önska att det fanns temagudstjänster t ex 
med utgångspunkt i kalkmålningarnas skapelseberättelse 
eller den Yttersta domen. Där kunde prästen förankra 
sin predikan och samtidigt återge bilderna deras ur
sprungliga uppgift i kulten.
Jag kan tänka mig ikonografiska kyrkkvällar, försam- 
lingsaftnar i kyrkan och kyrkhelger för hela pastoratet 
då man verkligen talar om kyrkorna. Inte bara om deras 
byggnads- och konsthistoria - sådana föredrag kan vara 
nog så tröttande för en icke fackkunnig allmänhet - 
utan om kyrkorummets mening, dess symbolik - om arki
tektur och bildkonst som ett uttryck för det budskap 
kyrkan i alla tider har velat förmedla.
Idag, då begrepp som socken och församling håller på 
att tunnas ut och förlora sin betydelse som uttryck för 
den enskildes identitet och förankring på en bestämd 
plats - borde vi kanske ta hjälp av ett annat begrepp 
som är något vidare, men ändå gammalt och innehålls
rikt, nämligen begreppet bygd.
Bygdens kyrkor - kanske ett pastorat, en kyrklig sam- 
fällighet eller helt enkelt grannkyrkor i det landskap 
som vi bor eller vistas i - kan komplettera varandra, 
profilera sin verksamhet och i viss mån renodla var och 
en sin särart.
1 praktiken fungerar det redan så. Man talar ju om 
"bröllopskyrkor" och "julkyrkor", man söker sig till 
dem vid speciella tillfällen. I församlingar som under 
1800-talet byggde sin nya kyrka på en annan plats och 
lät den gamla stå kvar som ödekyrka, finns idag oftast 
ett väl fungerande samspel mellan de två byggnaderna.
De används i enlighet med de olikartade rummens förut
sättningar och karaktär och har då båda en viktig roll 
i församlingens gudstjänstliv. - Så har det t ex länge 
varit i Kävlinge och i V Sallerup/Eslöv. På liknande 
sätt kan också en bygds kyrkor samsas om besökarna.
I min sommarbygd på Österlen väljer jag själv ofta kyr
ka beroende på tillfälle:
Bolshög när det är friluftsgudstjänst på kyrkbacken, 
Östra Nöbbelöv för att höra konserter. Simris när min
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gamle vän Inge Löfström predikar och Östra Vimmerlöv 
när jag vill samtala med kalkmålningarnas saliga och 
fördömda. Jag är inte ensam om detta.
- Visserligen finns mycket att anmärka på detta sätt 
att plocka russinen ur kakan i stället för att hålla 
sig till sin församling sas "i nöd och lust".
Känslan av solidaritet med den egna sockenkyrkan är 
fortfarande stark bland de äldre kyrkobesökarna och 
initiativen med sammanlysning och kyrkbil till andra 
kyrkor i pastoratet är inte populära.
- Men det vore fruktbart om vyerna kunde vidgas lite.
Bygdens kyrkor kompletterar varandra, förklarar och 
tydliggör varandras särdrag och olikartade stämnings
värden. Den nygotiska kyrkan berättar något annat än 
medeltidsbyggnaden. Tillsammans illustrerar de histori
ens och kristendomens kontinuitet.
Om man känner sig hemma i flera av bygdens kyrkor blir 
man knappast besviken om det inte hålls gudstjänst 
varje söndag i varje kyrka. De olika kyrkorna kan ändå 
fylla sin uppgift utan att hamna i malpåse eller hotas 
av rivning. Och pastoraten kan kanske fortsätta sin 
kulturminnesvårdande uppgift mer avspänt och flexibelt.
Inför planerade restaureringar - främst av interiören - borde kyrkorådet, prästen, arkitekten och antikvarien 
kanske sätta sig ner och mer medvetet än vad nu sker 
diskutera just denna byggnads speciella förutsättningar 
och dess plats i helheten. Hur kommer denna kyrka att 
användas framöver? Vilka är dess speciella kvalitéer i 
förhållande till pastoratets övriga? Hur kan vi bibe
hålla och undersöka denna kyrkas särart?
Kanske skulle ett sådant resonemang kunna leda till att 
man insåg att inte varje kyrka nödvändigtvis behöver 
utrustas med moderna bekvämligheter - och att de nya 
gudstjänstformerna företrädesvis kan praktiseras i det 
kyrkorum i pastoratet som bäst lämpar sig för det. Med 
detta synsätt vore det lättare att jämka samman försam
lingarnas och kulturminnesvårdarens önskemål. Den anti
kvariskt varsamma restaureringen torde ju i allmänhet 
vara det som bäst garanterar att en kyrkas speciella 
värden kommer till sin rätt idag och framöver.
Detta behöver enligt min uppfattning inte alls betyda 
att restaureringar enbart och uteslutande skall syfta till att konservera ett kyrkorum eller att återställa 
det skick det hade t ex när kyrkan var nyuppförd under 
1800-talet. Det kan gå mycket prestige i detta. Det är 
inte alldeles säkert att detta återställande just nu är 
bäst för kyrkan.
Kulturminnesvårdande åtgärder och restaureringsprojekt 
bör vara förankrade i hela pastoratets långsiktiga mål
sättning.
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Den gamla konflikten mellan "församlingens rättmätiga krav för dagen" och kulturminnesvårdens bevarandemål 
existerar ju i viss mån ännu i dag.
Men denna i sig spännande och kulturhistoriska tradi
tion behöver inte nödvändigtvis bli en följetong även 
för nästa generation.
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Kyrkplatsen som socknens
centrum
av Carin Bergström

Många av artiklarna i det här 
numret av Kulturmiljövård 
har kyrkan och kyrkobyggnaderna 

som gemensamt tema. Mitt bidrag 
har också kyrkan som utgångspunkt 
men jag vill vidga perspektivet till 
omgivningen utanför kyrkogårdsmu
ren. I stället för att betrakta kyrkan 
som ett enskilt objekt vill jag se den 
som en institution bland flera som 
ligger samlade på kyrkbacken.

Kyrkan brukar omge sig med någ
ra hus som besökaren kanske utläser 
som en gammal skola, ett försam
lingshem eller kanske en hembygds
gård. Den intresserade söker med 
blicken efter prästgården och finner 
ofta bland lövträden en bit bort ett 
större boningshus som tolkas som 
prästgården. Syftet med den här arti
keln är att visa hur kyrkplatsen fun
gerat som centrumbildning under år
hundradena.

I början var kyrkan
Det var med kyrkan allting började, 
ty kyrka och socken är två sidor av 
samma mynt. Det område där de 
människor bodde som skulle betala 
tionde till en viss kyrka och en viss 
präst kom att konstituera en socken. 
Kyrkan tillsammans med prästgår
den kom att ugöra grundvalen inte 
bara för socknarnas bildande utan 
också för det fortsatta sockenlivet. 
Dessa institutioner var sockenbornas 
gemensamma ansvar som de samla-

I äldre tid var kyrkplatsen med 
sina byggnader ett vitalt centrum 
för landsbygdens befolkning och 
livet i socknen var fixerat kring 
kyrkan. Våra riksintressen inne
håller åtskilliga miljöer av det 
här slaget, men det brister i defi
nitionen vad ett sockencentrum 
står för, skriver Carin Berg
ström, fil dr och historiker vid 
kulturmiljöavdelningen.

des kring och som de utnyttjade för 
olika ändamål.

Samhället förändrades, befolk
ningen ökade och nya eller utvidga
de verksamheter i församlingen 
krävde flera sockenfunktionärer och 
ytterligare lokaler. Ofta organisera
de man och byggde upp dessa i den 
miljön som redan fungerade som 
socknens centrum - området kring 
kyrkan. Allt efter råd och lägenhet 
byggde man sockenstuga, klockar
gård, fattigstuga, skolbus, tiondebod 
och sockenmagasin. I mer eller mind
re oförändrat skick står många av de 
här byggnaderna kvar och bildar 
med kyrkan som dominerande inslag 
enhetliga miljöer som berättar ett 
stycke svensk landsbygdshistoria. 
Kyrkplatsen var de flesta männis
kors centrum långt in i våra dagar, 
ty intill 1850 bodde 90% av Sveriges 
befolkning på landet och år 1910 
bodde fortfarande så många som 
70% på landsbygden.

Sockencentrum 
- ett riksintresse

Våra riksintressen, som skall spegla 
Sveriges historia, innehåller åtskilli
ga miljöer av det här slaget. I själva 
beskrivningarna av riksintressena 
har man dock inte klart definierat 
kyrkplatsen som socknens centralort 
utan först och främst uppehållit sig 
vid en beskrivning av kyrkan och se
dan i vaga ordalag nämnt någonting 
om ”ett rikhaltigt äldre byggnadsbe
stånd invid kyrkan”, ”intressanta 
kyrkomiljöer” eller ”kyrkby med 
fattighus och skola”. I beskrivningen 
av norrlandslänen dyker begreppet 
”kyrka och kyrkstad” upp. Ibland 
har dock kyrkan med omkringlig
gande område uppfattats som sock
nens centralort och en betydelsebä
rande kvrkomiljö har kallats för 
”sockencentrum”. Det finns därför 
ett behov av att definiera vad ett 
sockencentrum står för.

Livet kring kyrkan
Det är nog svårt för dagens männi
skor att förstå hur fixerat sockenli
vet var kring kyrkan i äldre tid. 
Gudstjänsten om söndagarna var na
vet kring vilket sockenhjulet snurra
de, ty det var lag på att alla skulle 
närvara i kyrkan. Sockenborna fick 
inte heller bevista gudstjänsten i en 
annan kyrka än sin egen och inte 
heller nyttja en annan präst än den 
egna. Detta fenomen kallades sock-
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enbandet och hjälpte till att cemen
tera socknens gränser. Förbuden 
upphävdes först med konventikel- 
plakatet 1858, trots att en viss upp
luckring skett redan tidigare.

De obligatoriska gudstjänstbesö
ken varje söndag måste ha inneburit 
att i princip alla församlingsbor, ung 
som gammal, fattig som rik, träffa
des en gång i veckan på kyrkbacken 
och i kyrkan. Det är nästan omöjligt 
att tänka sig en sammankomst idag 
som under ett och samma tak samlar 
alla sorters människor från ett så 
stort område som en socken utgjor
de. Fortfarande minner de kyrkstal- 
lar som räddats undan förgängelsen 
om den trafik kyrkbyn drog till sig 
om sön- och helgdagarna.

Tack vare att alla församlingsbor 
från socknens olika hörn mötte upp 
på kyrkplatsen blev det naturligt att 
mycket av socknarnas adminstrati- 
va, politiska och ekonomiska liv 
också strålade ut därifrån. Samman- 
trädesarenorna må sedan ha växlat 
mellan kyrka, kyrkbacke och så små
ningom också sockenstuga.

Prästgården - kyrkbyns 
herrgård

Prästgården, med vilket menas kyr
koherdebostället, fungerade alltifrån 
dess inrättande som dåtidens ’’kom
munalhus” dit sockenborna kom för 
att ombesörja olika angelägenheter. 
Fortfarande lever den traditionen i

Hassle kyrka. Västergötland. Anonym 
akvarell från mitten av 1800-talet. 
ATA:s handteckningssamling. Foto: 
Bengt A Lundberg.

de fall då pastorsexpeditionen är in
rymd i prästgården.

Prästgården var också en viktig 
ekonomisk resurs för sockenborna. 
Vi betalar i dag skatt och får tillbaka 
den genom kommunal service. I äl
dre tid var varje hemman skyldig att 
mer direkt ansvara för dessa saker; 
så skötte bönderna t ex en åt sig ut
mätt del av sockenvägarna eller bi
drog med egen skog till skolbygget 
eller fattighuset. Kunde de inte bi
draga med vare sig råvaror eller 
pengar fick de ställa sina egna 
kroppskrafter till förfogande och 
göra dagsverke. Men var prästgårds- 
fastigheten av den karaktären att 
den innehöll t ex skog kunde sock
enborna istället använda virket från 
denna, när socknens kommunala 
hus skulle byggas eller repareras.

Prästgården och prästfamiljen in
tog en särställning i bygden. Präst
gårdarna utvecklades ofta till möns
terjordbruk under 1700-talet, som 
fungerade som goda exempel för 
bönderna i trakten. Om prästen i 
många fall fungerade som en far för 
sina sockenbor fyllde också kvinnan 
vid hans sida en viktig funktion. 
Prästfruarna var ofta sjukvårdskun- 
niga och det var inte ovanligt att

socknens första apotek inrättades i 
prästgården.

Prästen kunde inte som bönderna 
ge jord och gård i arv till sina barn 
eftersom prästgården var tjänstebos- 
tad. Trots detta var det långt in på 
1700-talet i vissa pastorat relativt 
vanligt att prästfamiljen var släkt 
med sin föregångare, vilket ytterliga
re institutionaliserade prästfamiljen 
och prästgården. Det prästen kunde 
ge de sina i arv var bildning och kul
tur, vilket i praktiken betydde art 
prästhushållet utöver de vanliga un
derlydande också bestod av anställ
da med en mer intellektuell bak
grund t ex en eller två pastorsad
junkter och en informator. Den se
nare läste med prästens barn och 
eventuellt andra barn och kunde 
också betjäna sockenborna med 
skrivtjänster av olika slag. När 
prästbarnen hade tillägnat sig erfor
derliga kunskaper kunde de också 
betraktas som en "bildningsresurs” i 
församlingen. Kyrkbyn framstod 
därför som socknens kulturella cent
rum, där prästhushållet utgjorde 
kärnan och där man också kan tän
ka sig att klockaren och hans familj 
ingick.

Det flesta prästgårdar i Sverige 
idag är fortfarande av den karaktä
ren att de speglar den makt kyrko
herden en gång utövade. Prästgården 
utmärker sig genom sitt läge och sin 
herrgårdslika stil och kyrkvägen,
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de la Gardieska skolan i Västerstad, 
Skåne.

Sockenmagasin och tiondebod i 
Valö, Uppland.
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som ofta är en allé mellan prästgår
den och kyrkan, utgör idag det fysis
ka uttrycket för sambandet mellan 
präst och kyrka. Men vägen leder 
också från prästgården till socken
stugan, belägen utanför kyrkogårds
grinden och symboliserar på så sätt 
kyrkoherdens gamla dubbelroll som 
socknens religiöse och världslige le
dare. Till kommunreformen 1862 
var han nämligen självskriven ordfö
rande i sockenstämman.

Sockenstugan - böndernas 
politiska plattform

Det är svårt att säga när man börja
de bygga speciella hus för socken
sammanträden. Sockenstugor tycks 
ha varit relativt vanliga redan på 
1600-talet, ty 1650-års prästprivile
gier stadgade att prästerskapet skulle 
hålla sockenstämmor i sockenstugor 
eller sakristior. I de lagar och för
ordningar som följer under 1700- 
och 1800-talen är sockenstugorna 
ett begrepp. Att uppföra ett hus var 
ett dyrt och komplicerat företag och 
eftersom sammanträdestillfällen inte 
inträffade alltför ofta, byggde man 
så att huset även kunde användas till 
annan verksamhet. Det var vanligt 
att huset fungerade som kombinerad 
sockenstuga och klockarbostad, eller 
som kombinerad sockenstuga och 
fattigstuga. Det största rummet kun
de också användas som skollokal. Så 
småningom uppfördes särskilda 
byggnader för de olika verksamhe
terna, något som i allmänhet hade 
skett före slutet av 1800-talet.

Men det som här skall framhållas 
är det stora symbolvärde som ligger 
i en bevarad sockenstuga. Sverige 
har gamla demokratiska traditioner 
som bl a tog sig uttryck i att bönder
na mycket tidigt jämfört med andra 
länder hade säte i parlamentet. Var 
hade då bönderna fått sin politiska 
skolning? Det är här sockenstugan 
kommer in i bilden, ty på samman
trädena i hemförsamlingarna hade 
bönderna redan tidigt kunnat göra

sina röster hörda. Kanske inte i alla 
socknar och inte under alla tider, 
men ändock. Under sockenstugans 
tak hade de lärt sig spela en politisk 
roll som de sedan hade nytta av vid 
spelet på riksplanet i Stockholm.

D“t finns en unik svensk företeelse 
som kallas Den svenska modellen, 
vilket innebär att arbetsmarknadens 
parter söker undvika konflikter för 
att istället komma fram till samför- 
ståndslösningar. Även denna 1900- 
talsföreteelse har djupa rötter, ty det 
vanligaste sättet att komma till be
slut på sockenstämmorna så sent 
som på 1700-talet var att alla var 
överens. I många frågor fortsatte 
detta konsensusförfarande långt in 
på 1800-talet. Som synes represente
rar en gammal sockenstuga ett 
stycke svensk historia som vi ska 
vara stolta över.

Klockargården 
- ett allaktivitetshus

Sockenstugan kunde som sagt inne
hålla en klockarbostad, men med ti
den fick klockaren ofta ett eget bo
ställe, varför en av komponenterna i 
ett sockencentrum kan vara en 
klockargård. Detta varierade dock 
mellan socknarna, eftersom de fatti
gaste församlingarna inte ens hade 
klockartjänster.

Uttrycket ”klockarfar skall allting 
bestyra” äger sitt berättigande. För
utom att klockaren var prästens allt 
i allo krävde sockenförvaltningens 
utbyggnad på 1700-talet sin man 
och innan socknen tog det stora och 
dyrbara steget att inrätta ytterligare 
tjänster fick klockaren axla nya 
funktioner som socknens vaccinator, 
organist och barnalärare.

Fattigstugan - en skamfläck 
för Välfärdssverige 

Fattigstugan är den byggnad i ett 
sockencentrum - förutom kyrka och 
prästgård - som hade de tydligaste 
instruktionerna om att den måste 
byggas. Kyrkolagen 1686 stadgade

att där inga fattigstugor fanns ”bör 
sådant utan dröjsmål ske i hvar 
socken”. Kanske är den också den 
byggnad som mer sällan än de övri
ga finns bevarad. Förmodligen var 
det många församlingar som drog en 
lättnadens suck när deras gamla fat
tigstuga revs i början på 1900-talet, 
ty alltför tydligt symboliserade den 
det gamla fattigsveriges nöd och 
elände.

Inrättandet av fattigstuga var bara 
en av många lösningar på socknar
nas fattigvårdsproblem, för ett pro
blem var det, och ett växande sådant 
blev det i och med art folkökningen 
tilltog från slutet av 1700-talet och 
framåt. Ytterligare alternativ som 
socknarna använde sig av var att 
upplåta backstugor och smålägenhe
ter åt de fattiga på socknens mark. 
Även sockenstugan var en lösning i 
en del socknar. Det var också myck
et vanligt att ta hand om de fattiga 
direkt i hemmen som inneboende, 
vilket var det som uppskattades mest 
av de fattiga själva.

Men många församlingar byggde 
eller inrättade dock regelrätta fattig
stugor, oftast vid kyrkan och enligt 
fattigvårdskommitténs betänkande 
1836 fanns det 1396 fattigstugor i 
landet. De fattiggårdar och ålder
domshem som byggdes i en del kyrk
byar i slutet på 1800-talet och under 
det nuvarande seklet får ses som en 
fortsättning på fattighusinstitutio
nen. Fattiggården skulle fungera som 
en egen jordbruksenhet där de fatti
ga skulle försörja sig med arbete av 
olika slag.

Skolhuset
- ett prydlighetens tempel

Kyrkplatsens roll som socknens kul
turcentrum har redan framhållits 
och när ett skolhus anlades vid kyr
kan fördes bara en äldre tradition vi
dare. Tidpunkten för när det första 
"riktiga” skolhuset byggdes i kyrk
byn varierar från socken till socken. 
I adels- och bruksdominerade sock-
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nar kunde det finnas både skoihus 
och fast anställda skollärare redan 
från slutet av 1600-talet. I mer bon- 
dedominerade socknar kunde det 
dröia flera decennier efter folkskole
reformens genomförande 1842 in
nan kyrkbyn fick en skolbyggnad.

Kyrkplatsen drog inte heller auto
matiskt till sig socknens första skol
hus utan den uppförde man kanske 
istället i den barnrikaste byn i för
samlingen. En av anledningarna til! 
att klockaren inte hade räckt till som 
socknens barnalärare var just att 
han bodde i kyrkbyn och att små 
barn av naturen är så beskaffade att 
de har en begränsad rörlighetsradie. 
När man så småningom skiljde på 
småskola och folkskola hamnade 
”storskolan” ofta i kyrkbyn, under 
det art byskolorna fick hålla till 
godo med att fungera som småsko
lor.

För att påverka socknarna att 
bygga skolor publicerades 1865 och 
1878 typritningar på skolhus som 
innebar olika förslag som socknarna 
kunde välja mellan. Med dessa rit
ningar kunde skolfolket sprida sina 
liberalt färgade uppfostringsidéer 
som skulle kunna sammanfattas i or
den ordning och snygghet. Skolhuset 
skulle placeras på den plats som an
sågs hälsosammast och vackrast och 
inredas på ett sådant sätt att den 
främjade elevernas uppträdande.

Det som skiljer skolan från sock
enstuga, fattigstuga och klockarbos- 
tad är kanske just dessa mönsterrit
ningar. Vi har genom dem fått vissa 
föreställningar om hur ett skolhus 
på landet skall se ut, varför vi ofta 
är ganska säkra på vilket hus i kyrk
byn som använts som skola. Inte 
minst brukar de stora fönstren 
skvallra om husets pedagogiska syf
te. Därtill kommer att skolhusen 
ofta är senare skapelser än de andra 
byggnaderna i ett sockencentrum 
och därför ofta står ganska intakta. 
Kanske tjänar de t o m fortfarande 
sitt syfte. Det blir dock allt vanligare

att skolorna inte längre används i sin 
gamla funktion.

Sockenmagasinet - Sveriges 
första sparbank

Kyrkbyn var inte bara socknens kul
turella centrum utan också dess eko
nomiska. Där grundade sockenbor
na sin första bankrörelse i form av 
ett sockenmagasin, vilket ofta sked
de i slutet av 1700-talet. År 1832 
fanns det enligt Lantbruksakademins 
beräkningar nästan 1000 sockenma
gasin i landet. Det skulle betyda art 
ungefär var tredje socken hade inrät
tat sockenmagasin.

Tidigare hade kyrkkassan kunnat 
fungera som en liten bank, men 
sockenmagasinen var ett sätt att un
der gemensamma former bedriva en 
in- och utlåningsverksamhet i myck
et större skala. Spannmålen fungera
de som kontanter som de som ingick 
i magasinsforeningen satte in och 
som sedan lånades ut mot ränta. Så 
småningom ackumulerades förhopp
ningsvis ett kapital som kunde an
vändas till olika ändamål. En av or
sakerna till att socknarna hade råd 
att bygga separata hus för varje 
sockenkommunalt ändamål på 
1800-talet var just att ett sockenma
gasin hade inrättats och drevs som 
ett vinstgivande affärsföretag.

Ibiand byggde församlingarna sär
skilda sockenmagasin, ibland använ
de man en uttjänt tiondebod. Om ett 
bevarat sockenmagasin representerar 
ett nytt ekonomiskt tänkande som 
även landsbygdens människor börja
de bli delaktiga utav i början på 
1800-talet, så berättar en tiondebod 
om ett helt annat skede i Sveriges 
historia. Redan under den katolska 
tiden fanns det tiondebodar vid våra 
kyrkor, där den spannmål som skul
le betalas till kyrkan bevarades, och 
som efter reformationen skulle beta
las till kronan. Använder man sig av 
lagar och förordningar som historisk 
kalla framstår 1600-talet som ert år
hundrade då de styrande lade sig

särskild vinn om att tiondebodar 
skulle existera och fungera. Åtgär
den hade säkerligen samband med 
att Sverige på 1600-talet förvandla
des till stormakt. För att ha råd med 
de dyra krigen på kontinenten var 
det viktigt att varje skattekrona togs 
till vara, vilket ledde till ert ökat 
skattetryck på bönderna.

Dagens kyrkplats 
- en historielektion

Ett välbevarat sockencentrum för
medlar olika historiska skikt allti
från kyrkans byggande på medelti
den till uppförandet av det nya skol
huset i slutet av 1800-talet. 1 de fles
ta socknar rycks kyrkplatsens funk
tion som socknens centrum ha växt 
ut till sin fulla styrka först i slutet av 
1800-talet. Innan dess hade de olika 
verksamheterna varit mer samman
vävda med varandra när det gällde 
funktioner, lokaler och personal. 
Den sammanhållande faktorn till 
mitten av 1800-talet var kyrkan, 
som genom sin förlängda arm, kyr
koherden, höll en fast hand över det 
mesta i socknen.

Naturligtivs hade kyrkbyn under 
tidernas lopp utövat dragningskraft 
också på andra verksamheter än de 
rent sockenkommunala, men restrik
tionerna hade varit många och det 
är först när full näringsfrihet upp
nåtts i Sverige - vilket skedde under 
mitten av 1800-talet - som man kan 
tala om en mer dynamisk utveckling 
av kyrkplatsen som socknens cen
trum. Först då kunde t ex en han
delsbod etablera sig i kyrkbyn. Men 
det finns en innovation som fick av
görande betydelse för kyrkbyns till
växt. Det är när stationshusen skulle 
uppföras i samband med att järnvä
gen byggdes ut i Sverige. Hamnade 
stationshuset i kyrkbyn fick sock
nens centrum en veritabel vitamin
spruta, men byggdes stationshuset 
långt från kyrkan fick kyrkplatsen se 
sig utkonkurrerad som centrum av 
det nya stationssamhället.
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Göran Tunström
VITTNESBÖRD FRÅN EN PRÄSTUNGE
Isaac Deutscher - författaren till de stora Stalin- och 
Trotskij-biografierna - skriver i sin essay Den oiudis- 
ke juden följande: "Jag tror inte att det finns någon 
ras som är speciellt begåvad. Ändå tror jag att de här 
människorna - och han syftar här på bl a Spinoza,
Heine, Marx, Freud, Einstein, Trotskij - verkligen var 
mycket judiska. De var ovanliga främst därför att de 
som judar levde på gränserna mellan olika civilisatio
ner, religioner och nationella kulturer. De föddes och 
växte upp på gränserna till olika epoker. De utveckla
des där de mest olika inflytanden korsades och befruk
tade varandra. De levde i sina respektive länders utkanter eller i deras bortersta vinklar och vrår. De 
tillhörde samhället och stod utanför det, och det var 
detta som förmådde dem att höja sig över samhällen och 
nationer, över tid och rum, och sträva ut mot nya vida 
horisonter.
De tänkte dialektiskt, därför att de genom att leva på 
gränsen mellan nationer och religioner ser hur samhäl
let ständigt förändras. Verkligheten är för dem dyna
misk, inte statisk. De som är inneslutna i ett samhäl
le, en nation och en religion brukar tro att deras lev
nadssätt och religion har en absolut och oföränderlig 
giltighet och att allt som motsäger deras normer på 
något sätt är "onaturligt", underlägset eller dåligt.
De som å andra sidan lever på gränsen mellan olika ci
vilisationer ser mycket klart naturens och samhällets 
stora rörelse och inkonsekvens ..."
Nu kan det ju med all rätt anses vara lite löjligt att 
våga jämföra de centraleuropeiska, kring sekelskiftet 
verkande judarnas situation med en centralvärmländsk, 
under krigsåren uppväxande prästgårdsunges ganska idyl
liska liv? Var fanns Sunnes polacker och tyskar? Vilka 
främmande språk hörde vi runt omkring oss? Vilka epoker 
blommade upp eller slocknade ut? Kort sagt: vilket 
gränsliv är det jag syftar till?
Jag skall försöka klargöra, i all dess litenhet, hur en 
intensivt läsande, astmatisk, näsblödande unge upplevde 
omvärlden, och glöm då inte att om man har svårt att 
andas, då skapas bilder av livet och döden, då kompen
serar fantasin det kroppen inte kan utföra.
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Vi bodde utanför köpingen med dess gator, butiker och 
lägenheter. Inte mer än två trehundra meter, men det 
fanns en avgörande skillnad: vi på östsidan, i präst
gården, på arrendegården, kort sagt på den lantliga 
sidan, talade en bred dialekt; vi var inte lika fina 
som de i köpingen.
Samtidigt var vi annorlunda, ty vi ägde böcker: över 
mitt barndomshem svävade konstens andar; musik, litte
ratur och tyngst av dem alla var Selma Lagerlöf, som 
hade namngivit varje plats, varje gård, varje vatten 
med ett eget namn, vilket gjorde att man befann sig mitt emellan två s k verkligheter. Omvärldens fasta 
konturer luckrades upp, blev gåtfulla, ja rikare, liksom tiden: en dag var det krig, en annan dag fred. Och 
till allt detta kom naturligtvis att jag var prästson. 
Tolv år levde jag i en prästgård, och en prästgård lig
ger i regel nära en kyrka. I detta fall var det, mellan 
norrväggen och kyrkogårdsmuren, uppskattningsvis 20 me
ter. Stor kyrkogård, väldig kyrka, Värmlands - såvitt 
jag vet - näst största, eftersom man en tid hade planer 
på att göra den till stiftets domkyrka. Byggåret är 
1888, och den restes på platsen för den da nerbrunna, 
på ett berg, varifrån man överblickade hela köpingen, 
den ligger så att säga på en mycket auktoritär men all
deles naturlig plats - enligt den gamla, och då ännu 
delvis förhärskande världsbilden. Likaväl som man tala
de om att gå u p p till Jerusalem, talade vi om att gå 
upp till kyrkan.
Jag skall inte försöka att bedöma dess estetiska värden, men jag har sett och hisnat inför andra tempels 
och pagoders, katedralers och kapells skönhet, för att 
jag vet att den inte platsar på någon tio-i-topp lista i världen.
Men det är likgiltigt.
Ett tings form och utseende förändras ju efter den som 
observerar det. Och man observerar - p g a sina upple
velser och erfarenheter - med kritiska eller kärleks
fulla ögon.
Kanske är mina kritiskt kärleksfulla.
Jag har nämligen ingenting att förebrå den gud som för
klädd vistades i mitt barndomshem. När kyrkklockorna 
dånade betydde det att pappa skulle komma hem till 
lunch, och eventuellt ha många människor med sig: allt
så kalas. Doft av cigarrer och gräddtårta. Spännande 
samtal. Glädje, skratt, inga tabun, inga dogmer som 
snörde in en i någon kokong. När solen lyste på kyrk
väggarna bakom grönskan, när kyrkogårdens rabatter 
skimrade i alla färger och vi lekte kurragömma eller åkte skidor nerför det branta berget, då upplevde i alla fall jag en närhet till NÅGOT ANNAT, NÅGOT DEFINI
TIVT ANNORLUNDA. Jag minns hur jag en kväll skulle häm
ta en bok pappa glömt på altaret i den enorma katedra
len. En mörk kväll var det, och ännu då på fyrtiotalet
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så kände vi många gamlingar som undrade hur vi vågade 
bo så nära de döda - det var vanligt att de visade sig 
på tordsdagskvällar eller vid fullmåne eller så - och 
jag minns denna känsla av förtroende, av stora hemlig
hetsfulla rörelser i det osynliga, när jag öppnade de 
tunga ekande dörrarna, hittade lysknappen och fick - 
jag höll på att säga - nåden, att vara ensam med Det 
Annorlunda. Möjligheten att få vara "HÖGTIDLIG": en 
tröskel bortanför ytligheten och skratten, bortanför gnällighet och ängslan, idag skulle jag kanske säga, 
bortanför den digitala tidens klonade sekunder, berö
vade både sitt förflutna och sin framtid.
Det var en grundläggande och förblivande upplevelse, 
och det skedde strax innan man avskaffade den själ, som 
nu börjar återuppväckas ur sin sömn; det skulle ju un
der sextio-talet komma en väckelse för den medicinska 
materialism, som ville avfärda Paulus syn på vägen till 
Damaskus som ett epileptiskt anfall, den helige Fran- 
siscus som lidande av en ärftlig degeneration. Och 
Georg Fox erfarenheter som störningar i tjocktarmen.
Förmodligen är jag en religiös människa utan tro, om nu 
en sådan kan tänkas: men att leva på gränsen gör att 
man ser både det som är Heligt och Profant, för att 
låna titeln på en för mig mycket viktig inspirations
källa, som ni förhoppningsvis alla har läst, som för
söker förstå betydelsen av t ex ett kyrkorum.
Mircea Eliade (född 1907 och död för ett par år sedan) 
var religionshistoriker och romanförfattare, av ru
mänskt ursprung, och hans idéer lyder ungefär så här (i 
kapitlet Det heliga rummet och Världens sakralisering) att för den religiösa människan är rummet inte homo
gent. Det företer avbrott och rämnor; det har vissa 
delar, som är kvantitativt olika de övriga. "Träd icke 
hit", sa herren till Moses. "Drag dina skor av dina 
fötter, ty platsen där du står är helig mark." Det finns alltså ett heligt "kraftladdat" rum, och det 
finns andra rumsområden som inte är heliga och följakt
ligen utan struktur och fasthet, med ett ord "amorfa". 
Denna bristande homogenitet hos rummet upplever den 
religiösa människan som en motsats mellan det heliga, 
dvs det som ensamt är verkligt - och allt annat som 
omger det som en formlös rymd.
Och denna upplevelse är en ur-upplevelse, som går före 
varje teoretisk spekulation över världen. Den skapar en 
känsla av "mittpunkt". För att kunna leva i världen 
måste man grunda den - och ingen värld uppstår i det 
"kaos", som det profana rummets homogenitet och relati
vitet utgör.
Utan denna centrumkänsla finns alltså egentligen inte 
längre någon värld utan endast fragment av ett sönder
brutet universum, en värld av oändligt många mer eller 
mindre neutrala "orter", mellan vilka människan driver 
fram och tillbaka av sina förpliktelser i ett industri
ellt samhälles liv, rör sig fram och tillbaka.
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Naturligtvis, säger Eliade, finns det också "kryptore
ligiösa" laddade rum: hembygden, det landskap där den 
första kärleken vaknade, en vägkrök där man en gång 
namngivit något. Och han tar exempel från alla trakter 
av jorden på hur vår biologi kräver dessa centra, han 
talar om portarna, som avskiljer dem från gatan, det 
omgivande landskapet, där den rumsliga kontinuiteten 
avbryts. Tröskeln, som betecknar avståndet mellan de 
båda sätten att vara, det profana och det religiösa, 
både skiljelinje och övergång. Men jag förmodar att 
Eliades idéer både om Det Heliga rummet, Den heliga 
tiden och dess myter, tillhör en aktikvaries ABC-lära. 
Och om hur oändligt laddat ett sådant rum kan vara för 
världens härskare, hur hotande, det kan man läsa om i 
Ryszard Kapuscinskis IMPERIET: kapitlet Templet och 
palatset, som handlar om hur Stalin låter riva Kristi 
Frälsares kyrka byggd av 40 miljoner tegelstenar.
Kanske förhåller det sig så, att hela mitt författar
skap handlar om mitt förhållande till Kyrkorummet - i 
varje fall i överförd bemärkelse, ty det är ju i dialo
gen med det Okända, med det Helt Annorlunda, som det 
börjar glöda inne i hjärnan. Därför ska jag nu be att 
få läsa två stycken, det ena publicerat, det andra all
deles nyskrivet, och båda utspelar sig i kyrkan - i 
detta rum som kanske är ägnat Ingenting, Tomheten, 
Vilan, Koncentrationen, Den fria Tanken, Tystnaden,
Livet ..... ja, man kan räkna upp i det oändliga. Och
om de förefaller handla om väl låga, eller vul
gära ting, så är det just därför att detta rum lånar 
sig till allt och vi kan - om det roar oss - liksom 
Havelock Ellis påstå att allt slags skratt kan anses 
för religionsutövning, emedan det bär vittne om själens 
frigörelse i denna avritualiserade tid.
- Det är det helt annorlunda som är vår räddning.
- Och som jag en gång kräkts över. Bokstavligen. Det 
var i Tyskland.Marc tog mig på sight-seeing runt Loyola College, 
kapellen, lärosalarna, Mc Gill universitetet, nu låg vi 
på motorvägen söderut mot Hudson, vid floden.
- Jag lyssnade till en predikan, och plötsligt såg jag, 
att ovanför prästen fanns ingen gud. Det fanns absolut 
ingenting, bara ett gapande tomrum, och alla de ord som 
han fyllt varje hörn av kyrkrummet med, berövade med 
ens sin hud, sitt skinn, sina pälsar. Kan du tänka dig 
ord innan de förlossats: blinda, nakna som råttungar, 
ett enda kryllande, krälande, pipande, embryon av be
tydelser. Ja varje ord vi yttrar om vädret, om vinden, 
har mera hud än dessa, som rann ner över mig, ur hans 
mun, jag fick en kosmisk örfil, vars konsekvenser jag 
ännu inte förstått: om de ord, vi tror vara de mest 
ideala, visar sig vara blinda, då drar ju de med sig hela vår existens grundvalar. Jag stod ute på kyrk
backen, bakom några idegranar, spydde upp hela kosmos, 
människans historia, planetens hela ensamhet, konstens 
inbilska fåfänglighet, gudarnas liv, vår strävan, allt, 
allt och jag var arton år, det är tydligen då man för
står att spy. Och jag beslöt mig för att - eller rätta
re sagt: jag förstod, att jag för att överleva och här
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bärgera det ljus som jag, trots allt, fått inhyst i mig 
på livstid, måste lära mig att leva på en lögn och den 
lögnen låter: livet är fantastiskt.- Det är det helt annorlunda, som får oss att möta 
existensen. Vårt språk är hänvisat till att kläda allt, 
som överstiger den normala mänskliga erfarenheten i ord, som kommer från vår s k normala erfarenhet. Du får 
förlåta alla stackars präster deras språk.
- Det händer ju att jag går till kyrkan fortfarande.
Men aldrig ensam, då skulle jag återigen drabbas av 
samma insikt, som den gången i Tyskland. Jag måste ha 
någon jag håller av vid min sida, måste veta att det 
finns en hand att trycka redan på vägen dit
Jag har lagt märke till mitt beteende: på kyrkbacken brukar jag dra av mig handskarna och vända mig om och 
se på samhället, de ganska tomma gatorna, de i regel 
avlövade träden, kanske ett sorts avsked. Därefter står 
jag tyst, men just när jag ämnar öppna den tunga por
ten, harklar jag mig. Varför harklar jag mig? Jag gör 
det av respekt för kyrkorummet, ty även om jag inte 
kommer att sjunga mycket, måste strupen vara klar och 
ren. Eftersom jag nu stiger över tröskeln till ett 
absolut annorlunda rum. Kanske hjälper jag till och med 
till att genom mitt beteende göra det annorlunda. Jag 
går dessutom till kyrkan med någon kvinna, som jag hal
ler kär, för att jag vill att andra skall se, inte just min gemenskap med någon annan, utan för att visa att 
gemenskap finns. Men det är inte hela sanningen: 
hel blir den först - så långt det nu är mig möjligt att 
tänka - när jag bekänner den oerhörda åtrå jag grips av 
i det kyska rummet. När hon- vem hon nu än är - sit
ter med knäppta händer, när hon sjunger eller tillsam
mans med de andra, de få andra, mumlar bekännelsen, denna absurda bekännelse, då stiger den annars så låsta 
åtrån genom hela min kropp. Hennes läppars bekännelse 
är starkare och vackrare än någon annans. Och när jag då sneglar åt hennes håll, då uppstår alltid två tan
kar, som kanske är en och densamma: Jag vill (om jag 
kunde) måla henne, och jag vill (om jag fick) älska med 
henne. Men man får ju, oftast, nöja sig med att andas i 
takt, att klättra i psalmmelodiernas grenverk och att 
sjunka ner i samma bönegrop. I kyrkan är denna kvinna 
naknare än någonsin i sängen. I kyrkan är hennes an
letsdrag renare än efter något bad. När någon frågar 
varför jag går i kyrkan, svarar jag att det är så 
lugnt där. Men jag borde säga, att jag där upplever 
några få ögonblick av presens och att presens luft är klar och ren och att den bär. Ingen frågar emellertid 
denna hypotetiska kvinna, ty hon hör liksom till kyr
kan. Där hon är är gudstjänst. Ja, jag skulle kunna 
säga, att det är kyrkan som går i henne.
- Det heliga manifesterar sig i "det helt annorlunda" - 
och kvinnan är en hierofani.
- Vi brukar sitta på samma plats, snett nedanför pre
dikstolen, och när det är dags för Tackom och Lovom 
herren, då är det jublande sekunder, då är nervcellerna 
ingenting annat än sång och det är den enda nåd jag är 
förmögen att känna: att få vara så nära Ren Sång.
Vara så nära att den Nästan.
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Nastan Briserar.
Men.
Jag måste också berätta hur detta lugn kan förbytas i dess motsats. Det sker, eller rättare sagt, det skedde 
den sista gången jag var i gudstjänst. Jag följde, för 
närvarons och lugnets skull, en kvinna dit, vi satt 
tätt samman, jag såg hennes profil, jag tryckte då och 
då hennes hand, vilket kan skapa förbindelse in till 
döden. Som du förstår, så drabbar det mig ibland - och 
inte sällan - ett behov av att falla på knä. I en kyr
ka, i en skog vid en sten, det är inte platsen det kom
mer an på, ty platsen skulle förändras av en sådan akt. Men jag gör det sällan, eftersom jag inte kan göra det 
ensam och jag saknar innerligheter i mitt liv. Men när 
jag där, i denna kyrka, nu förstod att det skulle bli 
nattvard, blev jag mycket upprörd, jag ville omedelbart 
resa mig upp och gå. Men snön som föll utanför, kyrkfönstrens milda färger, allt detta vaggade mig en smu
la, och jag trodde ju att jag satt trygg vid hennes si
da under Tillredelsen och Lovsägelsen. Men så reser hon 
på sig: Följer du med? Jag skakar på huvudet och när 
hon lämnat bänkraden märker jag att skakningen inte 
upphör, den blir värre och värre, jag vill sträcka ut 
handen efter henne: "Stanna" "Stanna kvar här" och or
det kvar blir så stort, det materialiseras och blir 
den plats som är mitt jag och hon står därframme vid 
altarringen vid prästens sida och plötsligt kommer den: 
"0 guds lamm" kommer ända in i huden "som borttager 
världens synder". Vem, vad i människan är det som kan 
skapa en sådan bitter antologi av vårt allra innerstas 
känslor. Ingen musik når längre ner i smärtan, kommer 
djupare in i existensens kärna, vidgar så det kosmiska 
rummet. Tortyr och frälsning, en sådan sorg och ett så
dant raseri att man vill sticka kniven i sig själv el
ler i himlen, så att den rämnar och en gång för alla 
tömmer sitt mörker över oss, utplånat varde ljuset. 
Detta varaktigt gåtfulla! Detta andra som väntar bakom tidens hörn, som hinner fatt oss i mörker, som står 
framför oss i motljus, och som vi är oförmögna att ta 
emot.
Så står hon där på knä och öppnar sina läppar för obla
ten om vilken det sägs att det är Herrens kropp för oss 
utgiven och över hennes läppar kommer också vinet, det 
påstås nu ha förvandlats till Herrens blod och jag kan 
inte hejda mottagandet, min förtvivlan känner ingen 
gräns, när hon ser på mig där från andra sidan, det är 
som om hon var solen, och att den nu håller på att gå 
ner, och för evigt, bakom en horisont och att hon med 
denna handling definitivt tagit farväl av oss, här, att 
vi inte kan ha varandra i åminnelse längre. Segel, 
blått vatten, barn som leker mellan restaurangstolarna, 
på sluttningen ner mot floden.
- Vad sägs om revbensspjäll? Eller fisk, de brukar ha 
bra fisk här. Öl eller vin?
- Öl, jag törstar. Varför denna förtvivlan över att 
inte vara vidskeplig?
- I metafysiken finns ingen fysik.
- Det finns naturligtvis en mycket rationell förkla
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ring, nämligen att du, liksom de flesta i vår ålder 
vill tillbaka till hemmet, till bröstet. Men jag har ju 
min egen tro: den religiösa verkligheten är ute efter dig, den kräver dig tillbaka, den har arbetat länge på 
dig.- Och manipulerat mig?- Oh ja. En labyrintisk plan, vars långa omvägar du 
inte kan överblicka. Jag såg en man på TV för en tid 
sedan, en italienare, och pensionerad CIA-agent. Han 
samlade på mekaniska leksaker, och han visste varför: 
han njöt nämligen av att skruva upp dem, att sätta 
igång dem på olika spår, se hur de krockade, undvek 
varandra, ja han kände sig som en gud. Och en sorts gud- eller avgud, hade han varit i levande livet också och 
han skämdes inte för att berätta det: hela Röda Armén 
hade han styrt, ja t o m hjälpt dem att mörda Aldo Moro. Skrivmaskinen på vilken de skrev breven till myn
digheterna kom direkt från hans kontor. Påstod han.^Det 
är alltid någon annan, något annat som arbetar pa vara 
liv.- Ibland tror jag, att den där kvinnan, som jag inte 
längre träffar, och som jag inte vet var hon finns, 
håller på att bedja mig över till tron.- Om inte hon, så någon annan. Mycket erhåller vi för
behållslöst.
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