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Inledning 
 

Jag började intressera mig för kyrkan, dess historia och konstföremål relativt nyligen. Konst 

och kultur har alltid lockat mig att besöka museer, kulturarv och konsthallar. Kyrkor däremot 

har jag främst förknippat med obligatoriska skolavslutningar, luciafiranden och andra 

ceremonier. Jag har inte en religiös bakgrund, och är inte döpt eller konfirmerad. Kyrkan var 

inte ett ställe dit jag gick för min egen eller för mitt nöjes skull. Det som till slut väckte mitt 

intresse för kyrkan och dess konstskatt var att jag besökte ett flertal norrbottniska kyrkor på 

min semester. Något som jag upplevde då när jag besökte kyrkor i Sverige var hur unik varje 

kyrka var i sin konst och inredning. I en kyrka som jag besökte fanns det ett antependium 

(altarduk) från sent 1500-tal, en predikstol i renässansstil från 1700-talet, en orgel från sen 

1800-tal och en takmålning från så sent som 1960-talet. Flera olika tidsåldrar och deras 

konststilar vävdes ihop till en unik kyrkoinredning för just den staden. Samtidigt är kyrkan en 

historisk byggnad, som särpräglar omgivningen den står i och bär på en oerhört lång historia 

och ett kulturhistoriskt värde. Både i staden och på landsbygden har kyrkobyggnaden varit en 

central byggnad och kulturell markör för bygden. Likaväl bär kyrkornas konstskatter på ett 

stort kulturhistoriskt och materiellt värde. Man är kanske aldrig så nära en orts historia som 

inuti dess kyrka. Och kanske kan kyrkan anses vara den första offentliga egendomen som vi 

fortfarande använder idag, det vill säga en plats dit alla i samhället oavsett kön eller 

klasstillhörighet fick tillträde.  

Hur många kyrkor det finns i Sverige idag är svårt att svara på. Både Svenska Kyrkan och 

Riksantikvarieämbetet är överens om att det inte går att sätta en siffra på antalet kyrkor, 

eftersom det är en definitionsfråga vad som egentligen kan räknas som en sådan. Däremot har 

Svenska Kyrkan uppskattat antalet kyrkor idag till 3700 stycken.1 Den första kyrkan tros ha 

uppförts i Mälardalen på 800-talet i samband med att missionären Ansgar var på sin första 

missionsresa i Sverige men dessvärre finns den inte kvar idag. 2 

 Något jag finner intressant är att trots att Sverige sägs vara ett sekulariserat land, ligger 

kristendomen oss så nära hela tiden. Även om vi inte bekänner oss till tron finns språkbruket, 

traditionerna och berättelserna kvar. Kyrkan och religionen har lämnat oss rika bidrag i form 

                                                             
1 Eva Fadeel, ”Kyrkor”, Riksantikvarieämbetet,  https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-
svar/kyrkor/, 2018-03-31. 
2 Dick Harrison, “Var och när byggdes Sveriges allra första kyrka?”, https://www.svd.se/var-och-nar-byggdes-
sveriges-allra-forsta-kyrka., 2018-03-31 

https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-svar/kyrkor/
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-svar/kyrkor/
https://www.svd.se/var-och-nar-byggdes-sveriges-allra-forsta-kyrka
https://www.svd.se/var-och-nar-byggdes-sveriges-allra-forsta-kyrka
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av kulturarv, konstskatter och kulturhistoria. Ändå används inte kyrkorna som museer, utan är 

en öppen plats för alla, oavsett om man vill fotografera inredningen eller praktisera religion.  

Många museer har religiösa föremål i sina samlingar. Ibland utgör föremålen i sig själva en 

hel utställning. Historiska Museet har en aktuell utställning på temat med föremål från 

kyrkornas kulturarv i olika konststilar som varit trendiga genom historien, från bysantisk tid 

runt år 800 till 1500-talet och förrenässansen.3 Museet har alltså samlat föremål som från 

början stått i olika kyrkor och placerat dessa på ett museum där de betraktas som ”kyrkliga 

konstföremål”. Jag tycker det är intressant att betrakta kyrkliga föremål utanför den plats där 

de var tänkta att vara från början, jämfört med föremålen inuti kyrkan i dess ursprungliga 

miljö. Genom att göra en utställning med samma typer av föremål, exempelvis 

madonnaskulpturer med olika proveniens, kan man jämföra tidsepoker, konststilar och hur 

omgivning och andra faktorer påverkat konsten och hantverket. Frågan som väcks är hur 

föremålen tagna från kyrkan, förändras när de sätts in i nya sammanhang. Att beundra en 

kyrkas inredning och konstskatt inuti den fysiska kyrkan är en helt annan sak än att titta på 

föremålen på ett museum, där de kanske är instängda i en glasmonter. I kyrkan har föremålen 

sin historia, sitt samband och sin identitet, och i museet tilldelas de en helt ny roll och en ny 

mening. Exemplet med den norrbottniska kyrkan som innehöll inredning från vitt spridda 

tidsepoker och proveniens är bra. Hade föremålen från den kyrkan visats separat i en 

utställning på Historiska museet hade skillnaden i tid och stil inte sagt besökaren någonting. 

Enskilt hade föremålen varit estetiskt vackra att se på möjligtvis, och underhållande ur 

historisk mening. I kyrkan, deras ursprungliga plats, utgjorde de tillsammans en helhet som 

berättade något om kyrkan, byns, befolkningen och kanske hela regionens historia.  Den 

historien går förlorad när föremålen blir konstföremål i ett museum. Istället berättar de något 

helt annat, och tjänar ett nytt syfte. 

Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsens syfte är tudelat. Jag vill undersöka konstens betydelse i kyrkorna genom historien, 

dokumenteringen och inventeringen under 1900-talet i Sigurd Curmans, C.R Af Ugglas och 

Johnny Rosvaals regi. Jag vill redogöra för händelserna som ledde till att kyrkans föremål 

började betraktas som konst och slutligen vill jag ta reda på vad konst i kyrkor fyller för 

                                                             
3 Författare okänd, ”Medeltida konst”, Historiska Museet. http://historiska.se/utstallningar/medeltida-konst/. 
2018-03-31. 

http://historiska.se/utstallningar/medeltida-konst/
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funktion i dagens samhälle. Med det menar jag både kyrkan som utställningshall och 

utställningar med konstföremål som är hemmahörande i kyrkomiljö, samt mötet mellan äldre 

kyrklig konst och nutida konst. Religionens roll i samhället har förändrats genom historien, 

och jag vill undersöka hur religionens plats i dagens samhälle hänger samman med konsten i 

kyrkorna. 

Frågeställningarna jag vill besvara är dessa:  

• Vad hade konsten för funktion och roll i kyrkan under medeltiden? 

• Vad händer när föremål avlägsnas från kyrkan och blir konstföremål och 

utställningsobjekt? 

• Vad kan konsten i kyrkan samt kyrkan som utställningshall tillföra i dagens 
samhälle? 
 

Jag har skilt frågorna åt, den första handlar om konstföremål såsom altartavlor, 

utsmyckningar, väggmålningar, trähantverk, och till viss del arkitektur inspirerad av modet. 

Den andra frågan handlar om när kyrkans föremål började ställas ut, och vad som hände när 

kyrkans föremål blev till konstföremål. Den tredje frågeställningen handlar om kyrkan idag, 

och jag kommer landa i på vilket sätt skapande och utställningar används i församlingarnas 

arbeten med olika samhällsfrågor såsom integration och hjälparbete. Syftet med uppsatsen är 

att följa och göra några nedslag rörande konstens i kyrkorna genom historien, från medeltiden, 

till sekulariseringsprocess och det samhälle vi lever i idag, som kallats postsekulärt.  

Metod och teori 
 

Metoden i min undersökning är att läsa och tolka texter som rör mitt ämne, det vill säga 

kyrkor och kyrkokonst i en kvalitativ textanalys. För mina slutsatser använder jag mig främst 

av religionssociologi som teori. Religionssociologin som forskningsområde undersöker hur 

religion och samhälle förändras och hur samspelet ser ut mellan dessa, samt religionens roll i 

samspelet mellan människa och samhälle. Inom religionssociologin utgår man från att 

religionen inte är något evig och fast, utan föränderligt och dynamiskt och att religionen som 
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föreställning, handling och institution format och formar fortfarande synen på vetenskap, 

könsroller, kultur och demokrati.4  

Ett område inom religionssociologin som kändes relevant för mina frågeställningar är vad 

som händer med individens tro i ett allt mer differentierat och globaliserat samhälle. I de 

kapitel som handlar om sekularisering och den förmodade postsekulariseringen kommer jag 

använda mig av religionssociologen Anders Bäckströms teorier om att 2000-talet är 

postsekulariseringens tid, och att vi lämnat 1900-talet, det vill säga sekulariseringens tid 

bakom oss. Den teorin kommer jag försöka tillämpa på de tre exempel på nutida projekt och 

utställningar jag valt ut i det tredje underkapitlet. Teorin om postsekulariseringen utgår från 

att religionen är tillbaka i samhället, men mer anpassad efter individen och demokratiska 

värderingar. Det vill säga, det är viktigare att ge röst åt minoriteter och inkludera förtryckta 

grupper än att ha en kollektiv nationalstatlig religiositet. Jag kopplar ihop Bäckströms teorier 

om en demokratisk religion med det integrationsarbete Svenska Kyrkan bedriver idag.  

Den museologiska teorin kändes viktig att ta med eftersom uppsatsen tar upp frågor som rör 

föremål och vad som händer med kyrkliga föremål när de tas ur sin kontext. Jag tar avstamp i 

Charlotte Hyltén-Cavallius och Fredrik Svanbergs teorier som presenteras i boken Älskade 

museum : Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare (2014). 

Där presenteras den museologiska teorin om vad som händer med föremål när de 

musealiseras, det vill säga genomgår en musealiseringsprocess. Den här processen beskriver 

vad som sker när föremålet tas från sitt ursprungliga sammanhang och placeras i ett nytt. Hur 

en institution väljer att ställa ut religion och religiösa kulturarv bottnar i vilken världsbild eller 

museologisk ståndpunkt de tagit. Världen över finns otaliga kyrkor och tempel och andra 

religiösa tempel som går att besöka som kulturarvsmål. Hyltén-Cavallius och Svanberg 

skriver att musealiseringsprocessen ibland har omvandlat kyrkan till ett kulturarv, men ofta 

brukas den fortfarande som kyrka och utgör ett både-och. Denna dubbelhet speglar hur vi 

förhåller oss till olika föremål beroende på vilka vi är och vilka erfarenheter vi har. För ett 

religiöst föremål innebär det exempelvis att den religiösa laddningen försvinner, och att 

föremålet får en ny betydelse i det nya sammanhanget.   

Jag har också fått hjälp från museologiprofessor Kerstin Smeds definition i artikeln Vad är 

museologi? som utkom 2007. Där beskrivs musealiseringsprocessen som att ett föremål rycks 

                                                             
4 Mia Lövheim & Magdalena Nordin, Sociologiska perspektiv på religion i Sverige, red Mia Lövheim & 
Magdalena Nordin (Malmö 2009). Sida 11.  
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loss ur sin levande, kulturella och sociala kontext och placeras in i en ny. Detta medför 

problem. I och med denna överföring förlorar föremålet sin tidigare berättelse, sin biografi, 

och sitt liv. Det förlorar sin identitet, alltså just det som är grunden för att föremålet plockats 

in av museet från fösta början. I uppsatsen kommer jag använda mig av den museologiska 

teorin för att förstå spänningsfältet mellan religiositet och samtida konstformer. 

Avgränsningar och källor 

Jag avgränsar mig i allt väsentligt till Sverige men jag kommer redogöra för kyrkokonstens 

historia generellt i Europa eftersom kyrkorna i Sverige alltid interagerat med kulturella, 

ekonomiska och politiska förhållanden i sin omgivning.5 I stor omfattning har de svenska 

kyrkorna delat teologisk uppfattning med andra kyrkor i Europa, samt i övriga världen. För att 

beskriva den svenska kyrkans historia är det alltså nödvändigt att se på vad som hände utanför 

Sveriges geografiska gränser. Att utgå från de store europeiska trenderna är relevant speciellt 

för tiden före reformationen, då Sverige stod i anknytning med kyrkans högsta ledning, påven, 

och andra lärosäten runt om i Europa.6 I det tredje kapitlet, som handlar om kultur, samtida 

konst och integration kommer jag hålla mig till perioden mellan 1990-2016. Modern eller 

samtida konst är alltså hänvisningar jag här har valt att använda för det som skapats i och för 

kyrkor sedan 1990. I mitt första huvudkapitel består huvudkällan av J.J Tikkanens 

Konsthistoria, samt Alf Henrikssons Svensk Historia. Det andra huvudkapitlets huvudkälla är 

museologen Richard Petterssons avhandling om Sigurd Curman samt forskaren Hugo 

Palmskölds artikel De tidiga utställningarna av kyrklig konst och Sveriges kyrkor. Det tredje 

huvudkapitlets huvudkälla är forskarna Charlotte Hyltén-Cavallius och Fredrik Svanbergs bok 

Älskade Museum samt religionssociologen Anders Bäckströms artikel ”Att leva i ett 

postsekulärt samhälle – vad innebär det?” i Kyrkans Tidskrift. Utöver dessa källor har jag 

använt mig av religionshistoriker David Thurfjells verk Det gudlösa folket, samt Magnus 

Hagevis Religiositet i generation X för att redogöra för religionens roll i samhället.  

 

 

                                                             
5 Bertil Nilsson, Martin Berntson & Cecilia Wejryd, Kyrka i Sverige : Introduktion till svensk kyrkohistoria, 
(Skellefteå 2012) sida 15. 
6 Ibid, sida 15f. 
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Forskningsläge och tema 
 

Mitt tema rör frågan om Sveriges kyrkor och svensk kyrklig konst som arena för rumsligt 

visande genom historien. Temat är ganska väl utforskat, speciellt av konsthistoriker vid förra 

seklets början. Sigurd Curmans och Johnny Roosvals omfattande inventarieverk Sveriges 

kyrkor – ett konsthistoriskt inventarium påbörjades 1912 med målet att inventera alla Sveriges 

kyrkor, men eftersom arbetet är så omfattande är inventariet aktivt även idag. Ämnet kyrklig 

konst är brett, däremot har jag valt att rikta in mig på tre perioder i tiden, från medeltiden till 

nutid. Charlotte Hyltén-Cavallius och Fredrik Svanberg utkom 2014 med boken Älskade 

museum : Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare. I boken 

är en av frågeställningarna är ”Vad händer när vi ställer ut religion?”. Boken och dess 

frågeställningar och resultat har fungerat vägledande för uppsatsen.  

Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsens disposition följer denna ordning: I uppsatsens huvudkapitel igår tre underkapitel. 

Det första underkapitlet inleds med en genomgång av den första kristna konsten och hur det 

gick till när Sverige gick från hedniskt till kristet. Kapitlet tar avstamp i början på medeltiden 

och 800-talet då den första kyrkan tros ha byggts i Sverige, och kyrkobyggandet under den 

svenska medeltidens första århundranden.  Samma underkapitel avhandlas också skillnaden 

mellan den katolska kyrkan och den protestantiska och vad skiftet mellan trosinriktning hade 

för inverkan på konsten i kyrkorna, och på hur kyrkan själv betraktade konst. Slutligen 

sammanfattar jag vad konsten kan ha haft för roll under medeltiden, och vad den betytt för 

besökarna i kyrkan. Det andra underkapitlet är centrerat till en annan epok i historien där 

konsten i kyrkorna beskrivs på ett nytt sätt. Jag fokuserar på när de kyrkliga föremålen 

började gå under kategorin ”konstföremål” och varför detta hände just då. Här redogörs också 

för rivningsvågen under 1800-talet samt de första kyrkliga utställningarna i Sverige, 

konflikten om Viklaumadonnan och dokumentationsprojektet att inventera Sveriges kyrkor. 

Det tredje underkapitlet handlar om den nutida konsten i kyrkan, och hur Svenska Kyrkan ser 

på konst och bevarande idag. Jag tar upp tre nutida projekt eller utställningar som alla har en 

koppling till kyrkan, och undersöker vad sekularisering och eventuell postsekularisering har 

haft för effekt på kyrkan och kyrkans besökare idag.  
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I slutresonemanget och den avslutande diskussionen tar jag upp idén om att Sverige är 

postsekulärt, och huruvida det stämmer att religionen är på tillbakagång i Sverige eller om den 

bara stöpts om till ett format som bättre passar den demokrati vi lever i. I slutresonemanget 

skiljer jag kyrkan som fysisk plats från kristendomen och försöker beskriva vad konsten i 

kyrkan har för roll idag, och hur just kyrkan påverkar den tänkte besökaren, troende som 

icketroende. Jag använder mig av en debattartikel skriven av Mikael Löwegren som stöd för 

det religionssociologiska perspektivet och försöker beskriva konflikten en besökare kan känna 

i en kyrka, där den gamla känslan av högtidlighet konkurrerar med medvetandet och ens 

eventuella politiska åsikter.  
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1. Medeltiden. 
 

För att gå till botten med varför kyrkorna har utsmyckats med konst och målningar på 

väggarna får man gå tillbaka till tiden då befolkningen i Europa var analfabeter, med ett 

undantag på ett mycket litet antal personer som tillhörde de högre skikten i samhällena. Det är 

också viktigt att förstå skillnaden mellan katolsk tradition och protestantisk sådan, och vad 

som hände i skiftet mellan de två trosinriktningarna. Den första kyrkan i Sverige byggdes 

enligt skriftliga källor på 800-talet, men det var på 1100-talet som kyrkobyggandet kom igång 

på allvar, vilket räknas till svensk medeltid (år 1050 - 1521).7 Av Sveriges 3700 kyrkor är 

ungefär 2500 av dem från svensk medeltid. Hur många som byggdes på medeltiden men som 

inte finns kvar idag vet man dock inte.  

Efter Ansgar första missionsresa i Sverige på 800-talet tog det ytterligare ett par århundranden 

innan de hedniska nordborna var kristnade på riktigt, och slutade offra till de gamla gudarna. 

Att Sverige kristnades hade ett starkt samband med att en statsmakt infördes. Med 

kristendomens införande följde också den lärdom och vetenskap som utvecklats på andra 

delar av kontinenten, och latinet introducerades som det officiella språket för kungar och 

präster. Ända fram till Gustav Vasas tid och den svenska reformationen hölls alla gudstjänster 

på latin, trots att latinet bara talades av ett fåtal i landet. Det vanliga folket som inte tillhörde 

kungafamilj eller var präster talade och förstod alltså inte vad prästen predikade under 

gudstjänsterna. Detta ansågs dock inte vara ett problem, befolkningen skulle inte gå till 

kyrkan på gudstjänster för sin egen förståelses skull, utan för Guds skull. Det var inte viktigt 

att kunna bibeln och att förstå prästens ord, det viktigaste var att man trodde på Gud och gick 

till kyrkan att visa det. Kyrkorna som byggdes på medeltiden utsmyckades istället på väggar 

och tak med målningar som skulle förklara bibelns ord för befolkningen, som ansågs 

”andligen fattiga”. Enligt den kristna tron under medeltiden (katolicismen) var människan 

från födseln en fallen varelse, som föddes in i synd. Kyrkan var Herrens röst på jorden och dit 

gick man för Hans härlighets skull.8 Konsten fick därför en mycket viktig roll inom kyrkan, 

med uppgiften att förmedla bibelns ord till den icke-läskunniga befolkningen, som inte talade 

eller förstod latin. 

                                                             
7 ”Medeltid bild”, författare okänd, http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/medeltiden/default.asp. 2018-
03-31.   
8 ”Vad är skillnaden mellan protestanter och katoliker?”, författare okänd, 
http://varldenshistoria.se/samhalle/religionshistoria/vad-ar-skillnaden-mellan-protestanter-och-katoliker, 2018-
03-31. 

http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/medeltiden/default.asp
http://varldenshistoria.se/samhalle/religionshistoria/vad-ar-skillnaden-mellan-protestanter-och-katoliker


10 
 

 Konsthistorikern J.J Tikkanen jämföra konsten i de medeltida kyrkorna med konsten i 

antikens Grekland för att förstå två olika syften med konstskapande. Till skillnad från den 

antika konsten i Grekland, där gudarna sågs på som idealmänniskor, kunde den kristna 

människan aldrig nå upp till gudomlighet, hur mycket och envetet denne än försökte. 

Resultatet blev att den antika konsten strävade efter skönhet och att uppnå gudomliga ideal 

(grekerna trodde att det var möjligt att som människa bli upptagen till Olympen om gudarna 

ansåg att man förtjänade det) medan den kristna aldrig hade några sådana anspråk. Tikkanen 

sammanfattar medeltidens konsttradition med att ”konsten blev kyrkans tjänarinna”.9 De som 

framställde målningarna och de andra kyrkliga föremålen var inte konstnärer, utan gick under 

kategorin hantverkare på medeltiden. Självhävdelsebehovet var väldigt svagt, och istället var 

det viktigt att lyda under den auktoritära kyrkan och statsmakten. Man kan nästan säga att det 

var tiden som genom konstnärerna skapade konsten. Ett exempel på hur auktoritär konsten 

var, är det sätt man målade porträtt på. Det var inte viktigt att porträttet skulle likna den 

avmålade, där emot var det viktigt att statusmarkörer togs med, för att tydligt visa vilken 

ställning i samhället den avmålade innehade.10 Viktigt att påpeka är också att det som i den 

här uppsatsen kallas ”konst” inte ansågs vara konst utan endast ett hantverk med en funktion 

under medeltiden, och även lång tid därefter.  

En stor förändring i kyrkans syn på konst i kyrkan skedde under 1500-talet, då Sverige 

reformerades. De katolska föremålen blev ofta kvar i kyrkorna, men undanlagda på en vind. 

Övergången till protestantismen var en långdragen process. Människor landsförvisades och 

tillochmed avrättades för att de var katoliker under 1600-talets försa decennier. De katolska 

föremålen gick på en förhållandevis kort tid från att vara sakrala, till att vara hotfulla, och 

sedan till att vara kyrkliga antikviteter.11 Skiftet innebar även en radikal förändring i 

kyrkornas interiörer, och den mest radikala när det kommer till konsten i kyrkorna, var 

överkalkningen. För att förstå varför så stora delar av de medeltida målningarna kalkades över 

och blev till vita väggar behöver man förstå skillnaden mellan katolicism och protestantism 

och de olika synsätten på människan och Gud. Protestantismen förnekade att kyrkan 

representerade Gud och var en mellanhand mellan den enskilde människan och Herren. 

Istället menades det på att varje enskild människa stod i direkt förbindelse till Gud och att tron 

                                                             
9 J.J Tikkanen, Konsthistoria : Måleri och skulptur : Från fornkristna tider till våra dagar (Stockholm, 1925) 
Sida 8-16. 
10 Paul Binski, Medieval Craftsmen : Painters (London, 1991) sida 59-62. 
11 Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg, Älskade museum : Svenska kulturhistoriska museer som 
kulturskapare och samhällsbyggare (Lund, 2016) sida 120. 
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börjar i människan, inte i kyrkan. Inom katolicismen kan prästerna ge syndernas förlåtelse, 

medan den protestantiska kyrkan menar att endast tro på Gud kan ge frälsning åt själen Efter 

reformationen blev det viktigt för varje människa att ”kunna sin bibel” eftersom det är där 

Herrens vilja står nedskriven. Att hålla gudstjänster på latin blev därför inte hållbart, utan 

började hållas på svenska så att alla skulle ta del av Guds ord.12 Under medeltiden fanns det 

ett par svenska biblar, men dessa var väldigt fragmentariska och var mer vad man kallar 

parafraser, det vill säga ett slags förtydligade referat. 1516 lät Erasmus av Rotterdam trycka 

en slarvig översättning av den latinska bibeln, som låg till grund för Martin Luthers kända 

tyska översättning. Den översättningen låg i sin tur till grund för den första översatta svenska 

bibeln, som översattes till svenska på Gustav Vasas order. Den första kompletta svenska 

bibeln som kallas Gustav Vasas bibel, utkom för första gången 1541, men även innan dess 

fanns svenska översättningar av Gamla Testamentet.13 Kyrkogångsplikten infördes också 

under samma tid vilket innebar en skyldighet för var och en att närvara vid gudstjänst varje 

vecka. Dök man inte upp på gudstjänsten kunde man förvänta sig ett straff. Med den nya 

trosinriktningen kom också åsikten att kyrkomålningarna på väggar och tak var obscena och 

dessa täcktes till stora delar av vit kalk på 1700-talet. Resultatet blev således att mycket konst 

gick förlorad och katolska föremål, såsom ikoner, madonnafigurer och annat som 

förknippades med katolicismen flyttade in på vindar och förråd, och fick ge plats för en ny 

inredning i en vitkalkad kyrka. Konstens roll i kyrkan blev alltså allt mindre, från att ha varit 

en central del för människornas tro, till att ersättas av bibelns ord och prästens predikningar. 

Dock hörde predikstolen och altaret inte till folket utan var där för att prisa Gud, därför fick 

dessa fortsätta vara utsmyckade med symboler och detaljerade skulpturer, då de hörde till 

gudomligheten. Tack vare att altarskåpen och andra träskulpturer sparades, samt att vi i 

Sverige haft begränsat med krig efter 1500-talet, har Sverige fler välbevarade träskulpturer 

från medeltiden än något annat jämförbart land.14 

 

 

 

 

                                                             
12 Alf Henrikson, Svensk Historia 1, (Stockholm, 1963) sida 226. 
13 Alf Henrikson, Svensk Historia 1, (Stockholm, 1963) sida 226. 
14 Elisabeth Svalin, ”Att vårda en kyrka”, (Stockholm, 2004) sida 29.  
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2. Kyrkans föremål blir konstföremål. 
 

Under början av 1900-talet inleddes flera projekt som fick en betydande roll för kyrkans 

föremåls nya status som konstföremål. Det var dels de första utställningarna av kyrkliga 

föremål, dels det stora arbetet med att inventera alla kyrkor i Sverige. Så hur gick det till när 

de undanstoppade katolska föremålen återigen tillskrevs ett värde - nu dock antikvariskt och 

kulturarvsrelaterat - och forslades till Historiska Museet i Stockholm på order av 

riksantikvarien? Hur blev kyrkans skatter museiföremål som kan ställas ut idag? Det var på 

1800-talet det började, enligt konstvetaren Siegrun Fernlund.15 Det pågick nämligen en 

rivningsvåg av kyrkor i Sverige under 1800-talet och den industriella revolutionen var på 

intåg. Enligt tidens anda var modernisering något bra, och man såg på framtiden med tilltro 

och längtan. Gamla byggnader kunde bära på ”gammalt bagage” och härstammade från äldre 

primitiva tider vilket ansågs vara negativt. I och med att framtiden var så ljus blev dåtiden 

automatiskt något dåligt som skulle upprustas och läggas bakom sig. Detta synsätt som var 

typiskt för 1800-talet rättfärdigade rivningar och ombyggnationer av gamla kyrkor och andra 

historiska byggnader, eftersom den nya tiden krävde nya, moderna byggnader för att 

möjliggöra och ge goda förutsättningar till framtida utveckling. Alla var dock inte lika 

positiva inställda till rivningarna. En rivningsplan som mötte mycket motstånd var när P.C 

Silfvershjöld, år 1830 ville sälja det gamla värdefulla taket på Spjutstorps kyrka i Skåne, med 

motiveringen att ett nytt tak, gjort av materialet singel, skulle vara mer kompatibelt med 

”dagens levnadsvillkor”. Fallet togs till rättegång eftersom församlingen visade sig vara starkt 

emot förslaget.  

Enligt Fernlund var allmänheten inte emot modernisering i sig själv, utan snarare rädda att 

förlora byns identitet och kultur ifall den mest utmärkande byggnaden, kyrkan, togs ifrån 

dem. I en tid då kyrkan inte själva lade stor vikt vid bevarandet av gamla föremål (ofta 

härstammade föremålen från tiden innan reformationen) och byggnader, utan helst ville bygga 

nya värdiga tempel för kristendomen fanns alltså hos ortsbefolkningen starka viljor att skydda 

kyrkorna och kyrkornas innehåll.16  Motreaktionen till rivningsvågen och viljan att bevara, är 

enligt Hugo Palmsköld, konsthistoriker vid Göteborgs Universitet, en anledning till varför 

                                                             
15 Siegrun Fernlund, “The Demands of the new age” I Modernisation and Tradition : European Local and 
Manorial Societies, 1500-1900, vol 2. Red. Kerstin Sundberg. (Lund 2004) sida 300.  
16 Ibid, sida 302.  
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kyrkans föremål började ses som konstföremål av konsthistoriker i början på 1900-talet.17 

Genom att förvandla kulturhistorien till konst hoppades de kunna trygga föremålens 

bevarande i framtiden. För om inte föremålens ålder och kulturhistoriska värde var nog 

anledning för att bevara dem så kunde det estetiska värdet kanske bidra till detta. Forskningen 

och kulturminnesvården under den här tiden kan också ses som en sorts räddningsaktion, i och 

med att det fanns en utbredd rädsla för att förlora föremål och företeelser med kulturhistoriskt 

värde i samband med moderniseringen av samhället. Därför samlades föremål in med stor iver 

för att förvaras på magasin och museer och dokumenteras och inventeras. 18 

Tack vare konsthistorikerna hölls ändå de första utställningarna av kyrklig konst i Sverige i 

början av 1900-talet, främst på 1910-talet. Palmsköld anger i artikeln ”De tidiga 

utställningarna för kyrklig konst” att den första utställningen av kyrkliga konstföremål ägde 

rum i Norrköping redan år 1906.19 Konstföremål insamlade från olika kyrkor och byggnader i 

Östergötland utgjorde då en underavdelning i den stora Industri- och Konstutställningen som 

hölls i museet, och var alltså inte utställningens huvudakt. Fyra år senare, år 1910, hölls 

Strängnäsutställningen som brukar betraktas som startskottet i Sverige för denna typ av 

utställningar, men om man vill kan man, enligt Palmsköld, betrakta utställningen i 

Norrköping, framställd av amanuens Otto Janse (senare ledamot i Vitterhetsakademin), som 

den första. Strängnäsutställningen var dock, till skillnad från utställningen i Norrköping en 

större utställning, som inte utgjorde en del av något annat utan var i sig självständig. En av 

männen bakom Strängnäsutställningen, som intresserade sig oerhört för ämnet kyrklig konst, 

var konsthistorikern Johnny Roosval. Roosval var även på plats och besökte Otto Janses 

utställning i Norrköping 1906, och gav den fina recensioner efteråt. I en artikel i tidskriften 

Konst och Kult önskade han återuppväcka intresset för den medeltida kyrkliga konsten i 

landets konstpublik, vilket enligt honom mestadels låg i dvala vid tidpunkten.20 Tillsammans 

med konsthistorikern C.R Af Ugglas och dåvarande restaureringsarkitekten Sigurd Curman 

anordnade Roosval Strängnäsutställningen (Den stora utställningen af äldre kyrklig konst från 

Strängnässtift) år 1910. 

Strängnäsutställningen arrangerades i samband med en omfattande restaurering av Strängnäs 

domkyrka 1910 och tillsammans med den gavs det ut en bok om utställningen och 

                                                             
17 Hugo Palmsköld, “De tidiga utställningarna av kyrklig konst och Sveriges Kyrkor” i Konsthistorisk Tidskrift, 
Stockholm 2001, Sida 60-76.  
18 Richard Pettersson, “Museerna och forskningen” i Nordisk Museologi, Umeå 2009:2, sida 120.  
19 Palmsköld, sida 60-76. 
20 Ibid, sida 68. 
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restaureringen, skriven av Sigurd Curman själv tillsammans med kollegorna Roosval och Af 

Ugglas.21 Boken som utgavs 1913 recenserades av Andreas Lindblom som på ett bra sätt 

ringar in den nya synen på kyrkliga föremål med slutsatsen:  

”Det nya, som i denna tid håller på att arbeta sig fram, ligger i själfva uppfattningssättet. Den 

synpunkt, ur hvilken den äldre generationen i allra flesta fall studerat och skildrat den kyrkliga 

konsten har varit den kulturhistoriska. Det är intet tvifvel, att vårt vetande därigenom vunnit 

mycket. Men det är också säkert, att ett konstverk måste betraktas ur konsthistorisk synpunkt, 

om vi skola lyckas att fullständigt förstå dess väsen.” 22 

Utställningen som hölls på sommaren innehöll en stor mängd kyrkliga föremål som samlats in 

från sockenkyrkor i hela Strängnäs stift. Föremålen som valdes ut var ofta av katolskt 

ursprung och samlades in från vindar och kyrkbodar. Just på grund av att de var katolska hade 

de stoppats undan av religiösa och smakmässiga skäl. Syftet med kyrkoutställningarna var att 

levandegöra det lokala kulturarvet, och inte att bilda ett stort kyrkligt museum med 

konstskatterna man kunde hitta i stiftets kyrkor. 23  Det var inte meningen att bygderna skulle 

fråntas sina gamla kulturminnen, dessa skulle hellre vårdas på sin ursprungliga plats.24  Sigurd 

Curman menade att man ville framställa en utställning som skulle kunna ge forskare och 

lekmän (oskolade inom området) en föreställning om den rikedom på konstföremål, som 

Strängnäs stiftområde ännu ägde, trots skövling och vandalism. Han uppmanar till studier, och 

skriver att utan utställningen skulle många vetenskapliga studier aldrig kunnat genomföras på 

grund av avstånden mellan kyrkorna i stiftet.  

Genom att samla föremålen på en och samma plats i en utställning underlättas studier av 

kyrkans skatter. På ett sätt var utställningen alltså fostrande av folket, men samtidigt nämner 

han att föremålen har fler uppgifter än att vara vetenskapligt uppställda typserier. De är även 

konstverk, som skänker skönhet och glädje eller åtminstone intresse åt levande människor. 

För att kunna förstå och greppa skönheten i föremålen, bör man dock ha kunskap om gammal 

konst, och konstens förutsättningar. Curman menar att okunnighet är det stora hindret för att 

kunna njuta av äldre konst, och att sprida denna kunskap var enligt honom, en av de 

                                                             
21 C.R Af Ugglas, Sigurd Curman, Johnny Roosval, Utställningen Af äldre konst i Strängnäs 1910 : 2 
(Stockholm, 1913).  Sida 40f.  
22 Hugo Palmsköld, “De tidiga utställningarna av kyrklig konst och Sveriges Kyrkor” sida 69. 
23 Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland : Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering, 
(Umeå Universitet, 2001). Sida 82.  
24 C.R Af Ugglas, Sigurd Curman, Johnny Roosval, Utställningen Af äldre konst i Strängnäs 1910 : 2 
(Stockholm, 1913) sida 2. 
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förnämsta uppgifterna med framställandet av utställningen.25 Efter Strängnäsutställningen 

följde även liknande utställningar i Östersund 1911, Härnösand 1912, Skara 1913, Uppsala 

1918, samt en i Stockholm 1918. Också vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 visades 

en större mängd kyrkliga föremål upp. 

Men att kalla kyrkliga föremål för konstföremål var inte helt oproblematiskt. Genom att göra 

detta impliceras att föremålen inte hör hemma i kyrkorna längre, utan borde förvaras på 

museum eller annan lämplig plats med kompetens nog att vårda och bevara dessa föremål. I 

Historiska Museets aktuella utställning om medeltida konst ingår bland annat en 

madonnafigur från Viklau på Gotland. Inuti madonnans huvud har konservatorer hittat en 

benbit inlindad i tyg som genom kol 14-analys visat sig vara cirka 3500 år gammal. 

Träfiguren har daterats till 1170-tal, så troligtvis har benbiten varit en gömd relik, vilket är 

unikt.26 Madonnafiguren gav även upphov till en konflikt när den först samlades in till museet 

från Viklau församling. 1926 planerade församlingen en restaurering av madonnafiguren samt 

ett krucifix. Johnny Roosval fick dock höra talas om planerna och genom landshövdingen 

lades det fram ett förslag om inköp av madonnan, för att skydda den. Församlingen skulle få 

1000 kronor i betalning mot att madonnan skulle förbli orörd och komma till Fornsalen i 

Visby. Kyrkostämman i Viklau tackade nej till förslaget. Ärendet hamnade sedan hos Sigurd 

Curman som beslöt att madonnan istället skulle köpas upp av staten och hamna på Historiska 

Museet i Stockholm. Fornsalen i Visby hade nämligen inte lämpliga lokaler för vård och 

bevarande av träfiguren. Församlingen i Viklau erbjöds 5000 kronor i lösesumma och en 

målad och förgylld gipskopia att ha i konstverkets ställe. Nu tackade församlingen ja och 

affären skulle ha varit över om inte ortsbefolkningen men också Visbyborna reagerat kraftigt 

negativt på köpet. I tidningen Gotlänningen kallades köpet för ett utslag av barbarisk 

museimani och en önskan om att köpet skulle hävas uppstod. Sigurd Curman försvarade sitt 

beslut genom att svara att ingen besökare skulle märka att madonnan var borta tack vare 

gipskopian, och att madonnan spelade en större roll i Historiska Museet än i kyrkan i 

Viklau.27 

1912 inleddes ett betydande och väldigt omfattande projekt med målet att inventera alla 

Sveriges kyrkor. Ivern att dokumentera och kartera inom forskningen var som sagt väldigt 

                                                             
25 Ibid, sida 4f.  
26 Katarina Hedström, ”Hör om Viklaumadonnan tusenåriga hemlighet” 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6788695. 2018-03-31. 
27 Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland : Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering, 
sida 150. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6788695
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stor under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Projektet som döptes till ”Sveriges 

kyrkor – ett konsthistoriskt inventarium” påbörjades på initiativ av Sigurd Curman och 

Johnny Roosval. Arbetet med att inventera alla Sveriges kyrkor pågår än. Vid 1900-talets 

början genomgick samhället en förändring som bidrog till att kyrkans föremål började kallas 

konstföremål. På samma gång som experterna (konsthistorikerna) värnade om det svenska 

kulturarvet och brann för att rädda det, upprörde man ortsbefolkning genom att samla in 

kyrkliga föremål och forsla dessa till Stockholm. På samma gång ville andra krafter i 

samhället riva och bygga om många gamla historiska byggnader som haft stor betydelse för 

den lokala befolkningen. Det lokala kulturarvet i kyrkorna var alltså på sätt och vis hotat från 

två håll, dels från de som ville skydda och vårda det och dels från de som ville riva och 

modernisera. Konstens roll i kyrkan hade nu blivit omdebatterad, och för första gången kom 

den att kallas ”konst” och ”fädernesarv”, dåtidens benämning för kulturarv. Dess roll var, 

enligt det nya idéerna hos tidens konsthistoriker, att dokumenteras och ställas ut för en 

bredare publik, för att det svenska kulturarvet skulle levandegöras, och inte förintas. Precis 

som på medeltiden fyllde konstföremålen en funktion, på medeltiden var konstens uppgift att 

informera och förmedla Herrens ord, nu var konstens uppgift att informera och förmedla 

Sveriges kulturarv.  

En intressant jämförelse är att se på hur de medeltida konstföremålen inte alls hade som 

uppgift att behaga åskådaren under medeltiden, men genom konsthistorikerna på 1910-talet 

gavs skönhetsvärden. På det här känslomässiga viset beskrev Sigurd Curman hur besökarna 

skulle lockas av föremålens skönhet:  

”De måste fängslas och lockas. Genom en stark totalstämning skola deras sinnen så att säga 

uppmjukas till mottaglighet för de enskilda intrycken genom samlingen. Och då föremålens 

skönhet genom lämpligt val af omgifning och belysning kommer till sin rätt, blir äfven ”den 

naturliga människan” slagen däraf och finner samma behag i att röra sig bland 

utställningsföremålen som bland vackra människor i festkläder.”28 

 

 

                                                             
28 Hugo Palmsköld, ”De tidiga utställningarna av kyrklig konst och Sveriges kyrkor” sida 70.  
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3. Konst och kyrka idag  
 

 Idag har konsten i kyrkorna blivit till sevärdheter, som beundras både på plats i kyrkorna och 

på museer. Att kunna kalla kyrkliga föremål för konstföremål med ett materiellt värde känns 

idag självklart. Ett tecken på det är att det finns ett utbrett problem i Sverige idag med 

kyrkostölder. I BRÅ:s rapport om kulturarvsstölder ägnas ett helt kapitel tillägnat brott mot 

kyrkans kulturarv. 29 Brotten mot kyrkorna består främst av stölder av de olika föremål som 

återfinns i kyrkorna, målningar, skulpturer, ljuskronor och andra inventarier. I somliga kyrkor 

har man tagit till åtgärder såsom att låsa fast värdefulla föremål och skulpturer med kättingar 

för att förhindra stölder. 

Det anges också i rapporten att kyrkan har en stor betydelse för såväl det svenska kulturarvet 

som det västerländska i stort, vilket de flesta är överens om. Latinet som liturgiskt språk 

möjliggjorde en gemensam västerländsk värdegrund och klostren samlade inte enbart 

religiösa föremål utan var länge bevarare och garant även för värdslig bildning. Kyrkan har 

långt fram i modern tid haft ett enormt inflytande på samhället i stort och har det fortfarande i 

många kristna länder. Det påstås sedan att i dagens Sverige är kyrkans inflytande på 

samhällslivet kanske lite mer blygsamt, men dess betydelse för utvecklingen inom konst och 

litteratur går inte att bortse från.30  I Sverige skildes kyrkan från staten år 2000, men det finns 

fortfarande många starka band mellan kyrka och stat. Ett exempel på detta är kulturbudgeten 

där det finns en post som heter kyrkoantikvarisk ersättning. Anslaget till Svenska Kyrkan är 

460 miljoner kronor per år och används för vård och underhåll av de kyrkliga minnena.31 

Det finns även många exempel på när kyrkan i sig själv, det vill säga själva kyrkobyggnaden, 

använts som en utställningshall för nyproducerad konst. Svenska Kyrkan idag säger sig vara 

angelägna om att det kyrkliga kulturarvet betraktas som mångfaldigt, betydelsebärande och 

föränderligt, och säger något om människors liv. Samtidigt uppfattas fortfarande det historiska 

och gemensamma kulturarvet som betydelsefullt, och viktigt att bevara och vårda. 32  

Kyrkans position i samhället idag skiljer sig mycket åt från medeltiden.  Enligt David 

Thurfjell, religionshistoriker, finns det en föreställning bland svenskar att vi lever i världens 

                                                             
29 Lars Korsell & Linda Källman, ”Kulturarvsbrott”, (Stockholm 2008). Sida 58. 
30 Ibid., sid 58. 
31 Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg, Älskade museum : Svenska kulturhistoriska museer som 
kulturskapare och samhällsbyggare  (Lund, 2016) sid. 130 
32 ”Kultur och kulturarv”, författare okänd,  https://www.svenskakyrkan.se/kultur-och-kulturarv, 2018-03-31.  

https://www.svenskakyrkan.se/kultur-och-kulturarv
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mest sekulariserade land.33 För att förstå varifrån den föreställningen kommer måste man 

förstå begreppet Sekulariseringshypotesen. Denna menar han, är det samhällsvetenskapliga 

antagandet att religionens inflytande över samhället kommer minska i takt med att 

modernisering och välstånd ökar. Många forskare har dock övergivit hypotesen i sin 

ursprungliga form eftersom den inte riktigt verkar stämma med utvecklingen. Antagandet att 

välstånd går hand i hand med sekularisering har visat sig vara väldigt eurocentriskt. Ett 

exempel där välstånd inte inneburit sekularisering är USA. Det går inte att påvisa ett rakt 

samband mellan modernisering och avkristnande av ett samhälle, processerna i samhället är 

betydligt mer komplicerade än så. Det vi ser är kanske inte religionens försvinnande, utan ett 

försvinnande av den traditionella gudstron och kyrkotillhörigheten. Därför är det mer på sin 

plats att kalla det som händer med religionen i Europa för förändring snarare än 

försvinnande.34  

Religionssociologen Anders Bäckström menar att sekulariseringen på många sägs vara typiskt 

för 1900-talet, medan 2000-talet spås vara tiden för religionens återkomst. På 1960- och 70-

talet kulminerade det sekulära tänkandet i Sverige, vilket kan förklaras med det 

välfärdsbyggande som då var i full gång. Levnadsvillkoren förändrades snabbt till det bättre 

för många och samhället präglades av en känsla av evig utveckling. Anti-institutionella 

värderingar fick starkt fäste, och individens självständighet betonades kraftigt, medan 

religionen, eller snarare religiösa institutioner blev hårt kritiserade. Vågen av sekularisering 

sägs vara den sista av tre vågor, den första vågen började på 1790-tal på upplysningens tid, 

och på 1800-talet under industrialiseringen kom den andra vågen. Alla tre vågor har sin grund 

i omfattande omorganisering av samhället som påverkat värderingar, och synen på religion. 35  

Bäckström påpekar att sekulariseringen som pågått stötvis från 1800-talet till idag, gjort 

religionen till en privat angelägenhet. Idag, på 2000-talet, befinner vi oss emellertid i 

postsekulariseringen, och det pågår återigen en omorganisering där religionen förs in i det 

offentliga samtalet i västvärlden. Idag skiljer den sig ändå mycket från 1600-talets 

nationalstatliga religiositet på det sättet att den idag utgår från det demokratiska samhällets 

förutsättningar, där alla röster behöver höras för att samhällets skall kunna hållas samman. 

Bäckström uttrycker detta: 

                                                             
33 David Thurfjell, Det gudlösa folket : Det postkristna Sverige och religionen (Stockholm, 2015) sida 33.  
34 Ibid., sid. 32.  
35 Anders Bäckström, ”Att leva i en postsekulär tid – vad menas med det?”, Svensk Kyrkotidning, nummer 23, 
publ. 2012-11-02. http://svenskkyrkotidning.se/artikel/att-leva-i-en-postsekular-tid-vad-menas-med-det/ 2018-
01-07. 

http://svenskkyrkotidning.se/artikel/att-leva-i-en-postsekular-tid-vad-menas-med-det/
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 ”Sverige har genom sin inkluderande generella välfärdsorganisation, genom sin 

gränsöverskridande majoritetsreligion som inkluderar minoriteter och genom sin toleranta 

värdegrund goda förutsättningar att bli en förebild i världen för det som är det postsekulära 

tillståndets tema, det vill säga att skapa förutsättningar för ett politiskt samtal för att 

upprätthålla det goda samhället där alla röster bidrar till sammanhållning och integration.” 36 

En sak som talar för Bäckströms teori om att religionen utgår från Sveriges demokratiska 

förutsättningar är det integrationsprojekt man kan läsa om på Svenska Kyrkans hemsida.37 

Svenska Kyrkan arbetar aktivt med integration och stöd längs flyktvägarna från krigsdrabbade 

länder. Arbetet är uppdelat i tre nivåer; nationellt, regionalt och lokalt. De finns även på plats i 

de konfliktdrabbade länderna. 2016 valdes fyra församlingar runt om i landet ut för att 

undersöka hur konst och kultur kunde vara en resurs i arbetet med integration. Varje kommun 

matchades med en konstnär som fick agera ledare i ett konstnärligt projekt. I den värmländska 

kommunen Sysslebäck startades ett broderi-workshop för asylsökande kvinnor. Tillsammans 

med textilkonstnären Jennie MacMillen skapade de ett broderi som föreställde flykten till 

Sverige. Inspirationen kom från ett projekt på 1990-talet då arbetslösa kvinnor broderade 

Pilgrimstapeten, en tapet som skulle föreställa pilgrimernas vandring till Nidaros i Norge. 

Pilgrimstapeten i sin tur var inspirerad av den berömda Bayeux-tapeten som tillverkades i 

Frankrike på 1000-talet och föreställer slaget i Hastings. Ambitionen var att kvinnornas skulle 

kunna dela och utbyta erfarenheter av flykt och vandringsfärd, med orten som har en historia 

av pilgrimsfärder och att vara på en lång vandringsfärd.  I Mora kommun har konstnären 

Johanna Byström Sims arbetat med de nyanländas berättelser. Hennes verk består av två 

delar, ena delen är en ljudinstallation och den andra återfinns i försättsbladet i kyrkkapellets 

psalmböcker. Verket, som fått namnet En annan väntan syftar till att undersöka vad väntan 

och ovisshet gör med den asylsökandes kropp. Hur slår hjärtat i väntan på avslag eller 

beviljan? Går det att släppa oron och tankarna och leva ett vanligt liv? I Hjällbo kyrka i 

Angered, Göteborg har konstnären Mandana Moghaddam arbetat med ett verk som utgår ifrån 

mötet med nya människor på flykt. Konstnären har tidigare ställt ut flera uppmärksammade 

verk med syfte att belysa flykt, exil och krig. Älvsbyn i Norrbotten är det sista av de fyra 

pågående projekten som svenska kyrkan arbetar med. Här genomför konstnärerna Agneta och 

Viktoria Andersson olika workshops med fokus på kreativt skapande genom broderi och 

                                                             
36 Anders Bäckström, ”Att leva i en postsekulär tid – vad menas med det?”, i Svensk Kyrkotidning 2012:3. 
http://svenskkyrkotidning.se/artikel/att-leva-i-en-postsekular-tid-vad-menas-med-det/ 2018-01-07. 
37 ”Konst, kultur och integration”, författare okänd, Svenska Kyrkan, https://www.svenskakyrkan.se/konst-
kultur-och-integration, 2018-03-31.   

http://svenskkyrkotidning.se/artikel/att-leva-i-en-postsekular-tid-vad-menas-med-det/
https://www.svenskakyrkan.se/konst-kultur-och-integration
https://www.svenskakyrkan.se/konst-kultur-och-integration
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teckning. De nyanlända deltar i workshops tillsammans med församlingen på Älvsbyns 

folkhögskola, där man hoppas skapa gemenskap, lugn och trygghet genom skapande. Det går 

att läsa följande på Svenska Kyrkans hemsida: 

”När det yttre livsrummet blir så begränsat som i tillvaron på ett asylboende kan konsten 

förhoppningsvis påminna om att man inte bara är sina smärtsamma erfarenheter eller 

praktiska svårigheter i nuet, men är mer. Kanske kan konsten vara en väg in till det rum för 

reflektion och kontemplation som ingen kan ta ifrån oss”38 

 Ett annat projekt som involverar konst och Svenska Kyrkan är den berömda och omtalade 

Ecce Homo-utställningen av Elisabeth Ohlson Wallin som 1998 rankades av tidningen Times 

till en av världens 20 farligaste utställningar.39 Utställningen togs fram 1998 och består av 12 

fotografier, som alla är inspirerade av de söndagsskoleplanscher som Ohlson Wallin själv 

minns från sin barndom. I fotografierna skildras Jesus på ett klassiskt vis, men omgiven av 

homosexuella och transpersoner och både Jesus och lärjungarna har varierande 

könstillhörighet i de olika fotografierna. Två månader efter vernissagen i Stockholm, som 

hölls i ett skyddsrum på grund av hotbilden, bjöd Uppsala Domkyrka in konstnären för att 

visa fotografierna i ett bildspel i samband med söndagsgudstjänsten under kulturnatten. 

Valet av utställningsplats blir här tillsammans med utställningens innehåll intressant. 

Etnologen Charlotte Hyltén-Cavallius och arkeologen Fredrik Svanberg menar i boken 

Älskade museum att när en utställning utgår från en plats, exempelvis en kyrka, skapas en 

möjlighet för utställningen att förmedla mångfacetterade berättelser med kulturell komplexitet 

och flera perspektiv, perspektiv som kan korsa, komplettera och motsäga varandra.40  

Påven fattade inte tycke för Ohlson Wallins utställning. För att visa sitt missnöje med 

bildvisningen som då ansågs kontroversiell, ställde den dåvarande påven in en audiens med 

dåvarande ärkebiskopen K-G Hammar. Utställningen som var en vandringsutställning fick så 

mycket hot att arrangörer före öppning tvingades låta bombhundar genomsöka lokalerna där 

bilderna skulle visas.41 Det som provocerade så mycket var att Jesus och hans lärjungar inte 

porträtterades på det sätt han vanligtvis gör, utan av olika minoriteter eller förtryckta grupper. 

                                                             
38 ”Konst, kultur och integration”, författare okänd, Svenska Kyrkan, https://www.svenskakyrkan.se/konst-
kultur-och-integration, 2018-03-31.  
39 ”Ecce Homo”, Författare okänd, http://www.kalmarlansmuseum.se/besok-oss/utstallningar/tidigare-
utstallningar/ecce-homo/, 2018-03-31. 
40 Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg, Älskade museum: Svenska kulturhistoriska museer som 
kulturskapare och samhällsbyggare, sida 88.  
41 Ibid, sida 88. 

https://www.svenskakyrkan.se/konst-kultur-och-integration
https://www.svenskakyrkan.se/konst-kultur-och-integration
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Att Svenska Kyrkan visade utställningarna i sina lokaler kan också tyda på att det Bäckström 

menar på, att minoriteters röster fått ny plats i religionen stämmer. Visserligen är utställningen 

från 1900-talet, men den har visats flitigt på 2000-talet. Senast visades den i Kalmar Läns 

Museum under hösten 2016.   

Ett annat exempel på möte mellan äldre kyrklig konst och modern konst är den utställningen 

som anordnades 2015 i Uppsala Domkyrka. I utställningen med titeln Himlen är här kunde 

besökarna se ett femtiotal kyrkoföremål, inlånade från stiftets museer, kyrkor och bibliotek. 

Utställningen visades mellan juni och november 2014 för att fira Uppsala ärkestifts 850 års-

jubileum. På hemsidan beskrivs den som en utställning om möten, mellan dåtid och nutid, 

himmelskt och jordiskt, människa och Gud. Vandringen genom utställningen skulle vara en 

sorts pilgrimsresa genom stationer på en livsväg, ur ett kristet, historiskt, existentiellt men 

också allmänmänskligt perspektiv. 42 Utställningen är också ett möte mellan äldre kyrkokonst 

och samtida konst. Utställningsproducenten Helene Warpe Nymansson förklarar att hon 

hoppas på att utställningen kan leda till ökad kunskap och inspirera till fler utställningar runt 

om i landet för att tillgängliggöra det kyrkliga kulturarvet.  

 

Diskussion. 
 

Det går att säga att konsten i kyrkan under den svenska medeltiden hade uppgiften att utbilda, 

fostra, och var ett hantverk snarare än en konstform. Den skulle varken vara vacker eller 

tilltalande utan fylla en viktig funktion i religionen. Konstnärerna uppfattades då inte vara 

konstnärer, utan hantverkare. Syftet med konsten var att förmedla ett budskap, och inte att 

återge händelser och personer på ett verklighetstroget, eller för den delen estetiskt tilltalande 

sätt. Tikkanen beskriver synen på den människan som en förtappad varelse, och konsten 

måste således anpassas till människornas skröplighet. Skönhet var inte något 

eftersträvansvärt, man trodde tillochmed att djävulen använde vackra människokroppar som 

lockbete. Naturen skulle inte heller avbildas vackert, eftersom den troddes vara smittad av 

människan synd. Bara då naturen påminde om eller gav uttryck för Herrens vilja var den 

acceptabel att avbilda. Fulheten fick ett symboliskt värde under medeltiden.43   

                                                             
42 Helene Warpe Nymansson, ”Himlen är här”, http://www.himlenarhar.se/utstallningen/, 2018-03-31.   
43 J.J Tikkanen, Konsthistoria : Måleri och skulptur : Från fornkristna tider till våra dagar, sid 21f.   

http://www.himlenarhar.se/utstallningen/
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Efter reformation i Europa övertäcktes stora mängder av vägg- och takmålningar av vit kalk 

medan hantverket och föremål som ansågs stå i förbindelse till Gud fick vara kvar och 

utvecklas med tiden. Vid 1900-talets början genomgick samhället en förändring som bidrog 

till att kyrkans föremål började kallas konstföremål. På samma gång som de konsthistoriska 

experterna värnade om det svenska kulturarvet och brann för att rädda det, upprörde man 

ortsbefolkningar genom att samla in traktens kyrkliga föremål och forsla dessa till Stockholm. 

Parallellt ville andra krafter i samhället riva och bygga om många gamla historiska byggnader 

som haft stor betydelse för den lokala befolkningen. Det lokala kulturarvet i kyrkorna var 

alltså på sätt och vis hotat från två håll, dels från de som ville skydda och vårda det och dels 

från de som ville riva och modernisera. Konstens roll i kyrkan hade nu blivit omdebatterad, 

och för första gången kom den att kallas ”konst”. Dess roll var, enligt det nya idéerna hos 

tidens konsthistoriker, att dokumenteras och ställas ut för en bredare publik, för att det 

svenska kulturarvet skulle levandegöras och inte förintas. Precis som på medeltiden fyllde 

konstföremålen en funktion. Under medeltiden var konstens uppgift att informera och 

förmedla Herrens ord, nu var konstens uppgift att informera och förmedla Sveriges kulturarv. 

 Kyrkokonsten roll i det nutida sekulära eller möjligtvis postsekulära samhället är svårare att 

definiera än i de tidigare faserna. Dels för att konst har utvidgats till att innefatta så mycket 

mer, och dels för att kyrkobyggnaden blivit en utställningslokal i sig för konst utifrån. Det är 

kanske så att konsten får nya roller och nya betydelser i människors liv när samhället 

förändras. Kanske har det mindre med religionen och mer med tidens anda att göra, hur man 

ser på konsten i kyrkan och vad den kan fylla för funktion i människors liv. För den medeltida 

människan som inte kunde latin eller var läskunnig hade kyrkokonsten antagligen en stor 

betydelse för upplevelsen i kyrkan och för dennes tro. Men idag, när de flesta förstår språket 

prästen talar på, och de flesta är läs- och skrivkunniga har inte konsten längre samma 

funktion. Att konsten förlorar en funktion är alltså positivt eftersom det betyder att samhället 

utvecklats åt det bättre hållet, och att kyrkan anpassats till de som besöker den. 

Levnadsvillkoren har sedan medeltiden höjts och i vårt samhälle råder religionsfrihet. Ingen 

tvingas längre till kyrkbänken av en auktoritär kyrka, utan de flesta närvarar på eget bevåg 

och för att denne själv vill. Etnologen Charlotte Hyltén-Cavallius och arkeologen Fredrik 

Svanberg gör en jämförelse mellan kyrka och museum i boken Älskade museum. Där beskrivs 

ett utbrett sätt att se på museet som ett nutida tempel, dit vi går för att dyrka och tillbe föremål 

på samma sätt som vi tidigare tillbett religiöst laddade ting. Förklaringen till detta ändrade 

beteende är dels den upplevda sekulariseringsprocessen i Europa, dels den roll som museerna 
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fått i samhället idag. Föremål med ursprung i religiösa sammanhang laddas om när de 

placeras på ett museum, de ”avsakraliseras” och får en ny benämning, t.ex. ”medeltida konst”. 

Alla föremål som placeras på museum genomgår en musealiseringsprocess där de omvandlas 

och går från föremål till museiföremål. Men med just föremål som har religiös laddning 

händer det ibland att inte alla är överens om denna omvandling.44 Samtidigt finns det de som 

menar att sekulariseringsprocessen, som pågått i över hundra års tid, har stannat upp. 

Religionsvetaren Magnus Hagevi har gjort en studie som visar på att under andra världskriget 

gick var femte svensk regelbundet på gudstjänst, 1994 var siffran 8,4 procent, alltså en stor 

minskning. Men trots att religionen, eller den institutionaliserade religionen fått en minskad 

roll i samhället tycks många ungdomar ha ett intresse för religion- och livsåskådningsfrågor. 

Det förefaller enligt Hagevi att personer födda på 1960-, 70- och en bit in på 80-talet har 

brutit sekulariseringstrenden, eller åtminstone fått den att avta. Flera i den yngre kategorin 

(15-39 år) i Hagevis studie uppfattar frälsning som allt viktigare, vilket innebär en motsats till 

sekularisering.45 Religionssociologen Anders Bäckström menar att vi idag befinner oss i det 

postsekulära samhället och att religionen därmed återinförts i det offentliga samtalet. 

Postsekulariseringens tema är att skapa förutsättningar för ett politiskt samtal där alla röster 

får höras, och därmed bidra till ett gott samhälle med sammanhållning och integration. Enligt 

honom kan Sverige, med sin välfärdsorganisation, inkludering av minoriteter och värdegrund 

bli en demokratisk förebild för andra delar av världen.46 

Vad har då konsten för plats i det postsekulära samhället? Svenska Kyrkans 

integrationsprojekt går hand i hand med Bäckströms idé om det postsekulära samhället där 

faktorer som sammanhållning, integration och en demokratisk värdegrund är viktiga. 

Projektet i Sysslebäck i Värmland är ett exempel på hur skapande kan vara ett medel för stötta 

människor med erfarenhet av flykt och utanförskap, samtidigt som det kyrkliga kulturarvet 

och traditionen levandegörs. Det har dock riktats kritik mot synen på det postsekulära 

samhället, där mänskliga rättigheter blivit till en slags ideologi. Enligt Ola Sigurdson, 

professor i religionsvetenskap är faran med beskrivningen av det moderna samhället att det 

uppstår en misstanke om att mänskliga rättigheter som ideologi är en form av västerländsk 

ideologi. Mänskliga rättigheter har kritiserats historiskt och i samtiden för att vara en till synes 

                                                             
44 Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg, Älskade museum : Svenska kulturhistoriska museer som 
kulturskapare och samhällsbyggare, Sida 79f. 
45 Magnus Hagevi, ”Religiositet i generation X” publicerad i Spår i Framtiden, red. I H Oscarsson (Göteborg, 
2002). Sida 39-77.  
46 Anders Bäckström, ”Att leva i en postsekulär tid – vad innebär det?” sida 20.  
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moralisk legitimering av vad som visar sig vara västerländsk maktutövning. Ett exempel är 

invaderingen/befrielsen av Irak och Afghanistan. Kamp för mänskliga rättigheter eller liberal 

imperialism. 47 

En av uppsatsens frågeställningar handlar om vad som händer när kyrkans föremål separeras 

från kyrkan och får ny status som konstföremål. Filosofiprofessor Bengt Kristensson Uggla 

tar upp två beskrivande exempel på detta i boken Katedralens hemlighet. I den första 

exemplet går en påhittad besökare in i en katedral i ett land denne besöker på sin semester. 

Inne i katedralen beundrar besökaren konsten och tittar med estetiskt intresse på 

väggmålningar och föremål. Allt eftersom börjar fler människor komma in i katedralen, men 

inte för att beundra, utan för att be i en gudstjänst. Besökaren fortsätter att betrakta konsten 

medan resten av människorna sitter djupt försjunkna i andakt. En obekvämhet uppstår i 

besökaren, men eftersom denne inte verkar störa de bedjande fortsätter den med sina 

intentioner och rättfärdigar situationen med att ingen kan kontrollera av vilka anledningar en 

person besöker en begravning, dopgudstjänst eller vanlig skolavslutning. Bedjande och 

beundran kan samexistera under samma katedralstak. 

 Den andra påhittade situationen utspelar sig i ett konstmuseum, på öppnandet av en 

uppmärksammad ikonutställning. Besökaren vandrar diskret runt i utställningshallen och 

fascineras av den religiösa konsten. Plötsligt störs besökaren av en grupp människor som 

beter sig udda för situationen. De faller ner på knä framför ikonerna och tillber dem, och 

plötsligt är konstmuseet inte längre ett museum utan ett gudstjänsterum. Besökaren, och de 

andra konstintresserade besökarna blir illa till mods av skiftet och när vakterna ber den 

religiösa gruppen att gå, blir de lättade över att det störande och till synes främmande inslaget 

avlägsnats från museet. Det tycks alltså, enligt Uggla, vara så att religionen är reserverad till 

ett specifikt rum, medan konsten kan existera var som helst. Religionen slutar vara religion 

när den tas ut ur kyrkan, och placeras på museum. Det är i alla fall emot våra allmänna regler 

om uppförande att utöva religion utanför dess bestämd plats, medan religionens plats är mer 

generös och bereder plats för andra intressen än endast religiösa.48   

Religionens plats, det vill säga kyrkan, är generös även på andra sätt. På Svenska Kyrkans 

hemsida kan man läsa om kyrkans arbete för människor på flykt, både internationellt, 

nationellt och lokalt. Prästen Mikael Löwegren skriver i en debattartikel i Kyrkans Tidning att 

                                                             
47 Ola Sigurdson, Det postsekulära tillståndet (Göteborg, 2009) sid. 269. 
48 Bengt Kristensson Uggla, Katedralens hemlighet : Sekularisering och religiös övertygelse (Skellefteå, 2015). 
Sid 20-24. 
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det finns en gammal klostertradition av att hjälpa människor på flykt, oavsett skäl. 

Debattartikeln som är från 2013 handlar om Reva-kampanjen och att kyrkan borde göra 

motstånd mot denna.49  Löwegren argumenterar enligt följande: ” Vad staten och EU begär är 

en sak, vad Gud kräver av oss är ofta en annan. ”Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall 

ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du 

skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.” 

(3 Mos 19:33-34). När Svenska kyrkan inte bevarar sin självständighet och integritet genom 

att stå fri i förhållande till staten och dess myndigheter upphör hon att kunna värna 

människor.”50 

Att svara på frågeställningen vad konsten i kyrkan kan tillföra till dagens samhälle är inte helt 

lätt. Religionen har fått en ny plats och position i samhället. Många argumenterar för att 

religion är gammaldags och omodernt i vårt sekulära samhälle, eller som Bäckström, att den 

fått en annan grund och omfattar helt andra värderingar än den haft tidigare. Det förefaller att 

religionen är omdebatterad, ifrågasatt och på tillbakagång. Andra argumenterar för att det bara 

är religionen som vi känt den förr som är på tillbakagång, och att religionen är minst lika stark 

idag, men i ett annat format med andra grundvärderingar. Att samhället förändras och 

religionen med det är en lätt slutsats att dra. Kyrkobyggnaden, templet, den fysiska platsen för 

troende är annorlunda. De som inte är troende känner ändå vördnad och högtidlighet inuti en 

byggnad som haft så stor inverkan på historien som kyrkan.  

Inuti en kyrka är religiösa beteenden normala, utanför den är dessa inte normala utan snarare 

uppseendeväckande. I kyrkan kan religionen leva kvar, men delar också plats med annat, den 

är inte reserverad för tro och bedjande. Att använda kyrkans lokaler till att visa nyproducerad 

politisk konst såsom Ohlson Wallin har dock inte setts på med särskilt blida ögon. Kyrkan är 

fortfarande helig och har en fot kvar i det gamla rådande institutionaliserade religionen, och 

samtidigt en fot i den öppna samtiden  

Jag tror att mellan dessa två läger som ska dela på platsen i kyrkan uppstår det konflikter. Det 

var det som låg till grund för påvens ilska mot Ohlsson Wallins konstutställning, som kan 

kallas politisk. Konstutställningarna blir laddade, de kan uppröra de som använder kyrkan på 

det gamla sättet, men lockar samtidigt nya icke troende till kyrkan och ger konsten en djupare 

                                                             
49 Mikael Löwegren ”Kyrkan borde göra motstånd”,  http://www.kyrkanstidning.se/debatt/kyrkan-borde-gora-
motstand, 2018-06-05. 
50 Mikael Löwegren ”Kyrkan borde göra motstånd”,  http://www.kyrkanstidning.se/debatt/kyrkan-borde-gora-
motstand, 2018-06-05. 
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undermening, även för de som är skeptiska till religion. Jag tycker det är ett uttryck för 

påståendet att religionen inte alls är på tillbakagång, utan håller på att anta en ny skepnad.  
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Sammanfattning 
 

Uppsatsen undersöker konstens betydelse i kyrkorna genom historien, och vilken roll och 

funktion den tilldelats. Jag jämför medeltidens kyrkotradition med dokumenteringen och 

inventeringen av kyrkoföremål som påbörjades under 1900-talet i Sigurd Curmans, C.R Af 

Ugglas och Johnny Rosvaals regi, och slutligen undersöker jag hur man ser på kyrkokonsten 

idag, och vad samtida konst i kyrkor fyller för funktion i dagens samhälle. Med det 

sistnämnda menar jag både kyrkan som utställningshall, och utställningar med konstföremål 

som är hemmahörande i kyrkomiljö, och mötet mellan äldre kyrklig konst och nutida konst. 

Uppsatsens frågeställningar är dessa: Vad har konsten och konstföremålen för betydelse och 

roll i kyrkan historiskt? På vilket sätt har konsten i kyrkorna påverkats av rådande tiders 

ideologier och politiska läge? Vad har konst för betydelse och roll i kyrkan idag?  

Jag kommer närma mig historien ur ett religionssociologiskt perspektiv, men också ett 

museologiskt. För att redogöra för vad konsten har betytt under dessa olika epoker har jag haft 

ett hermeneutiskt synsätt. För att kunna få med hela bilden har jag strävat efter att alltid utgå 

från hur samhället såg ut på den specifika tiden och haft det som bakgrund när jag går igenom 

kyrkan och den kyrkliga konsten Jag avgränsar mig i allt väsentligt till Sverige men redogör 

även för kyrkokonstens historia generellt i Europa eftersom alla de stora europeiska trenderna 

kom till Sverige. Uppsatsens tema är kyrklig konst, och kyrkans föremål ur ett museologiskt 

perspektiv. Det första huvudkapitlet inleds med en genomgång av den första kristna konsten 

och hur det gick till när Sverige gick från hedniskt till kristet. Kapitlet tar avstamp i början på 

medeltiden och 800-talet då den första kyrkan tros ha byggts i Sverige, och kyrkobyggandet 

under den svenska medeltidens första århundranden.  Samma kapitel avhandlar också 

skillnaden mellan den katolska kyrkan och den protestantiska och vad skiftet mellan 

trosinriktning hade för inverkan på konsten i kyrkorna, och på hur kyrkan själv betraktade 

konst. Slutligen sammanfattar jag vad konsten kan ha haft för roll under medeltiden, och vad 

den betytt för besökarna i kyrkan. Det andra huvudkapitlet är centrerat till en annan epok i 

historien där konsten i kyrkorna beskrivs på ett nytt sätt. Jag fokuserar på när de kyrkliga 

föremålen började gå under kategorin ”konstföremål” och varför detta hände just då. Här 

redogörs också för rivningsvågen under 1800-talet samt de första kyrkliga utställningarna i 

Sverige, konflikten om Viklaumadonnan och dokumentationsprojektet att inventera Sveriges 

kyrkor. Det tredje underkapitlet handlar om den nutida konsten i kyrkan, och hur Svenska 

Kyrkan ser på konst och bevarande idag. Jag tar upp tre nutida projekt eller utställningar som 
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alla har en koppling till kyrkan, och undersöker vad sekularisering och eventuell 

postsekularisering har haft för effekt på kyrkan och kyrkans besökare idag. I diskussionen 

jämför jag de olika tidsepokernas synsätt på konst i kyrkan, och tar upp två exempel på hur 

konst och kyrka existerar tillsammans, och var för sig. Jag återkommer till mina 

frågeställningar och resonerar kring vad som händer med kyrkoföremålen när de befinner sig i 

en kyrka respektive på ett museum, och vad som händer när ett samhälle går från religiöst till 

sekulärt till postsekulärt. Konsten och konstens roll i kyrkan påverkas av hur övriga samhället 

ser på religion och livsåskådningsfrågor.  
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