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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 

Jag föddes i polska Warszawa och växte upp i en katolsk miljö, där Maria var en självklar del av mitt 

kristna liv. Som 23-åring flyttade jag till Sverige och fann så småningom min andliga tillhörighet i 

Svenska kyrkan (SvK) och lämnade successivt den katolska mariafromheten bakom mig.  

När man går igenom en migrationsprocess blir det så småningom tydligt vad integration och 

assimilation innebär i praktiken. Jag har funderat mycket över mitt andliga arv i ljuset av min nya 

lutherska, svenskkyrkliga orientering. I praktiken tog jag med mig något av det ”gamla” in i mitt 

”nya” sammanhang. 

Sedan Norden började kristnas för mer än tusen år sedan har Maria, Jesu moder, varit en del 

av dess historia. Vördnaden för Maria var länge en självklar del av kyrkliga och folkliga traditioner 

och kulturyttringar i Sverige. Detta förändrades dock i och med reformationens kristocentriska 

orientering och synen på Bibeln som främsta auktoritet. Marias plats i kyrkan i Sverige var inte längre 

given.1 Även om läran om Maria aldrig var någon stor tvistefråga under reformationen, blev ändå 

Maria ställd åtsidan och ibland helt utesluten ur kyrkolivet. Man var rädd för att hon skulle bli en 

konkurrent till Kristus.2 

Sedan reformationen på 1500-talet har Maria både ärats, tonats ned och förkastats av olika 

skäl, men hon har aldrig helt försvunnit. Något hos Maria verkar ha en enorm dragningskraft på 

troende. Under det senaste seklet har den lutherska teologin, särskilt kristologin, förnyats och 

rekonstruerats. Ett resultat av detta är bland annat en ny reflektion gällande läran och praxis gällande 

Maria (mariologi). Enligt kyrkovetaren Sven-Erik Brodd har Maria påtagligt återkommit i SvK, bl.a. 

i litteratur, musik, konst och kyrkorum, men även i SvK:s teologiska texter. Denna förändring av tro 

och liv i SvK är studieobjektet för denna uppsats.3 

 

1.2 Problemformulering, syfte och arbetsfrågor   

I denna uppsats kommer jag att undersöka den teologi om Maria – mariologi – som finns explicit och 

implicit i Svenska kyrkans lära och liv, för att få veta vilken betydelse Maria har i SvK idag, och hur 

den Maria som sägs ha ”återkommit” i svenskkyrklig kontext ser ut.  

För att komma åt Svenska kyrkans lära om Maria har jag analyserat ett antal texter som kan 

1Hagberg, Maria: Guds och Kyrkans moder (Helsingborg: GAudete, 2012), 5. 
2Hagberg, 10. 
3Sven-Erik Brodd, ”Mariafromhet och mariologi under Svensk reformationstid” i Maria i Sverige under 1000 år. Före-
drag vid symposiet i Vadstena 6–10 oktober 1994, red. Sven-Erik Brodd och Alf Härdelin (Skellefteå: Artos, 1996), 141. 
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antas avspegla Svenska kyrkans teologiska hållningar till Maria. Jag har även valt att studera den 

ekumeniska dialog som förts om Maria mellan lutheraner och katoliker, och som Svenska kyrkan 

varit delaktig i.  

Men mariologi finns inte bara i texter, utan också i kyrkans dagliga praktiker och fromhetsliv. 

För att komma åt denna aspekt av Svenska kyrkans mariologi har jag valt att intervjua företrädare för 

Svenska kyrkan i Härnösands stift om deras inställning till Maria, och om den betydelse och funktion 

Maria har i deras församlingar.  

 

Ovanstående övergripande problemformulering kommer jag att angripa med hjälp av två arbetsfrågor: 

 

1) Hur framträdande är Maria i det studerade materialet? (Det studerade materialet är det som 

nämnts ovan, dvs. dokument från ekumenisk dialog som berör Svenska kyrkan, utvalda 

mariologiskt relevanta texter, samt material från intervjuerna med svenskkyrkliga 

företrädare.) 

2) Vilken Maria återfinns i det studerade materialet? Närmare bestämt, vilka egenskaper har 

Maria i materialet, och vilka funktioner för den troende tillskrivs hon i materialet? 

 

1.3 Teori och metod 

Denna uppsats som behandlar Marias återkomst, ställning och betydelse i SvK idag skrivs inom 

området historisk-praktisk teologi. Jag använder mig av flera teoretiska utgångspunkter. Dels 

betraktas den marianska traditionen i Sverige under en tusenårigperiod utifrån teologi och praxis ända 

från den tidiga kyrkan, dels studeras mariologin i en nutida kyrklig kontext utifrån frågor som berör 

människors tänkta behov av identifikationsobjekt. 4  Teorin bakom praktisk teologi beskrivs som 

studiet av förmedlingen av den kristna trostraditionen i det samtida samhällets praxis.5 

En hermeneutisk ansats används när jag studerar olika perspektiv om Marias nutida betydelse 

bland kristna i SvK och i ekumeniska dialoger samt i studiet och tolkningen av olika texter om och 

traditioner rörande Maria och dess implikationer för synen på Maria fromhet idag.6 

Undersökningen av läror och praxis som framkommer om Maria i SvK:s teologiska dokument 

och i ekumeniska dialoger kan även beskrivas ha en systematiskteologisk ansats. 

Delar av uppsatsen utgörs av en kvalitativ fältstudie om rådande praxis i form av intervjuer 

av personer som representerar SvK, Härnösands Stift. Jag analyserar hur dessa personer upplever 

4Gerben Heitink, Practical Theology: history, theory, action domains: Manual for practical theology (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1999), 202. 
5Heitink, 170. 
6Heitink, 179–181, 202. 
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Marias återkomst och hennes aktuella funktion. Eftersom denna del av min uppsats behandlar muntlig 

information från endast ett fåtal representanter i SvK kan metoden sägas ha induktiv ansats.7 Jag har 

valt att använda mig av en kvalitativ semi-strukturerad intervjumetod. Denna kännetecknas av 

intervjuer som utgår från öppna frågor vilka successivt smalnar av och blir mer detaljerade och 

modifieras och utvecklas beroende på dialogens karaktär. Detta innebär att de tre intervjuerna och 

dess frågeställningar inte blivit identiska.8 

Det konkreta tillvägagångssätt jag kommer att använda är följande. Efter en kort 

bakgrundsbeskrivning av förståelsen av Maria genom kyrkohistorien (kap. 2) kommer jag att 

redogöra för diskrepans och konvergens i nutida ekumeniska dialoger mellan lutheraner och katoliker 

samt på vilket sätt uttalanden i dessa dialoger medverkar till att formulera teologiska 

ställningstaganden. Här beskrivs även mariologi i ekumenisk praxis som den tar sig uttryck i 

klostergemenskapen Mariadöttrarna (kap. 3). Denna del av undersökningen presenterar alltså det 

ekumeniska material som ska analyseras.  

Därefter presenteras den bild av Maria som framträder i tre av kyrkomötets i SvK antagna 

gudstjänstböcker: Evangelieboken, Den svenska psalmboken och En liten bönbok, samt i 

konfirmationsmaterialet Kristen! (kap. 4 ). Anledningen till att konfirmandmaterial inkluderats är att 

även det kan antas avspegla svenskkyrklig teologisk reflektion kring Maria. Denna del av uppsatsen 

presenterar alltså det textmaterial som ska analyseras.  

I kapitel 5presenteras så en sammanställning av intervjuer med tre svenskkyrkliga 

representanter i Härnösands stift, genomförda i december 2014. Dessa är tänkta att exemplifiera 

vilken syn på Maria och vilken mariafromhet som råder i SvK och vilken funktion Maria kan ha. 

Materialet ger naturligtvis inte underlag för generella slutsatser om mariafromhet i SvK, men bidrar 

ändå med exempel på hur mariafromhet kan komma till uttryck i praktiken.  

I kapitel 6 analyseras det material som presenterats och sammanställts i tidigare kapitel med 

hjälp av de två arbetsfrågor som nämnts ovan. Frågorna fungerar alltså som analysredskap för 

materialet. Fråga 1 (om Marias betydelse i materialet) kommer att besvaras med hjälp av en 

hermeneutisk metod som med hjälp av närläsning av texten reflekterar över den betydelse Maria 

tillmäts. Fråga 2 (om Marias egenskaper och funktioner för den troende) kommer att adresseras med 

hjälp av ett analysschema som klassificerar egenskaper och funktioner i två grupper vardera. Schemat 

delar in de egenskaper som Maria tillskrivs i grupperna ”höga” respektive ”låga” egenskaper, och de 

funktioner för den troende som Maria tillskrivs delas in i grupperna ”traditionella” och ”moderna” 

funktioner. Genom att gruppera egenskaper och funktioner på detta sätt kan förhoppningsvis en 

7Heitink, 202. 
8Intervju och metod http://www.cse.chalmers.se/research/group/idc/ituniv/student/2003/portfolior/ix3peli/pub-
lic_html/intervju.pdf (hämtad 2014-11-15). 
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översiktlig bild av den mariologi som framträder i materialet ges. 

Uppdelningen i ”höga” och ”låga” egenskaper är tänkt att förstås som en mariologisk 

motsvarighet till distinktionen mellan hög och låg kristologi. Det finns naturligtvis inga exakta 

kriterier för vilka egenskaper som ska placeras i det höga eller låga facket, men generellt gäller att 

egenskaper som betonar Marias unicitet, hennes nära samband med det gudomliga, hennes 

upphöjdhet, osv., räknas som höga, medan egenskaper som handlar om Marias ”mänsklighet” och det 

som hon har gemensamt med andra människor räknas som låga. 

Indelningen i traditionella och moderna funktioner är naturligtvis inte heller absolut, och inga 

strikta kriterier kan anges. Kategorin traditionella funktioner är dock tänkt att inrymma funktioner för 

den troende människan som Maria ofta tillskrevs innan modernitetens genombrott 

(upplysningstiden). Kategorin moderna funktioner innehåller sådana funktioner som inte tillskrivits 

Maria annat än i senare tid (tidigast under upplysningen). 

Genom att klassificera de egenskaper och funktioner som Maria tillskrivs i det studerade 

materialet i dessa kategorier, kan man få en uppfattning om karaktären av den mariologi som återfinns 

i SvK idag. Är den övervägande hög eller låg, eller balanserar den mellan dessa poler? Är den 

traditionell (utifrån allmänkyrklig eller luthersk horisont) eller innovativ i förhållande till traditionen 

(dvs. ”modern”)? 

Avslutningsvis kommer jag att försöka belysa SvK:smariologi ytterligare genom en kort 

teologisk analys av resultatet av undersökningen. Jag kommer att göra denna analys med hjälp av 

fyra systematisk-teologiska begrepp: kristologi, ecklesiologi, antropologi och soteriologi. Finns dessa 

fyra dimensioner i den mariologi som framträder i materialet? Den kristologiska dimensionen avser 

på vilket sätt Maria pekar på och lyfter fram Kristus; den ecklesiologiska dimensionen lyfter fram 

relationen mellan Maria och begreppet kyrka; den antropologiska dimensionerna belyser teman som 

relaterar Maria till vad det innebär att vara människa; soteriologiska dimensioner avser Marias 

betydelse för frälsningen. En kort diskussion av materialet utifrån dessa fyra dimensioner avslutar 

undersökningen. 
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1.4 Avgränsningar och begrepp 

Uppsatsen behandlar mariologi i teologi och praxis i SvK:s kontext. Jag kommer därför inte att 

undersöka Marias plats och funktion i andra kristna kyrkor, förutom i frågan om SvK:s katolska arv 

och i frågor om ekumenisk dialog mellan dessa två parter. Andra begränsningar rör uppsatsens 

intervjumaterial. De intervjuade personerna i uppsatsen utgörs av ett fåtal subjektivt utvalda från ett 

av SvK:s tretton stift, och gör därför inte anspråk på att representera hela SvK:s praktiker kring Maria. 

Uppsatsen kommer endast i begränsad omfattning att behandla Maria i den svenska konsten och 

kulturen.  

Mariologi är ett sammansatt begrepp och i uppsatsen finns två ingångar till förståelsen av det. 

Den ena hör samman med kyrkans dogmhistoria och utveckling av läror, vilket utgör kyrkans teologi. 

Den andra är relaterad till kyrkans praxis, d.v.s. den praktiskt utövade fromheten inför Maria, s.k. 

mariafromhet.9 Den beskriver vilken funktion Maria haft i kyrkans och människors liv. I uppsatsen 

beskrivs mariologin utifrån dessa två ingångar. 

 

1.5 Källor 

För att komma åt SvK:s lära om Maria har jag analyserat fyra texter som kan antas avspegla delar av 

SvK:s teologiska hållningar till Maria. Texterna är gudstjänst- relaterat material: Den svenska evan-

gelieboken, Den svenska psalmboken och En liten bönbok, samt en text hämtat ur konfirmations-

materialet Kristen! Texterna är utvalda med tanke på deras referenser till Maria.  

Jag har även valt att studera den ekumeniska dialog som förts om Maria mellan lutheraner och 

katoliker, och som Svenska kyrkan varit delaktig i. Viktiga dokument för studien är två dokument 

från Faith & order: Bekänna en och samma tro (som ger en historisk förståelse av Maria utifrån 

bekännelsen vid Efesus 431) samt Kyrkan – på väg mot en gemensam vision (Maria framställs här 

som en viktig symbol för den kristna enheten).  

 En uppmärksammad forskningsrapport är Mary in the New Testament:A Collaborative 

assessment by Protestant and Roman Catholic Scholars. Den växte fram som ett resultat av en 

ekumenisk dialog i USA under 1970-talet som speglar protestanters, anglikaners och katolikers 

förståelse av Maria. 

Sven-Erik Brodds och Alf Härdelins dokumentering av föredrag från ett ekumeniskt 

symposium i Vadstena 1994 finns sammanställd i Maria i Sverige under 1000 år Föredrag vid 

symposiet i Vadstena 6-10 oktober 1994 (1996). Den har varit viktig för studiet av Maria i svensk 

nutida ekumenik. Här bör också nämnas Maria Eckerdals artikel De hundra kyrkornas ö (1997), som 

diskuterar reformationens teologi i ett nutida mariologiskt perspektiv.  

9 Rundgren, Kristin. Maria – Guds och kyrkans moder: En studie i Sune Wimans mariologi (Uppsala: Tierps tryckeri 
AB, 1996), 15. 
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Jag har också använt Jakob Tronêts doktorsavhandling om Max Thurians syn på kyrkans enhet 

– Förverkligad katolicitet – för att se vilka knäckfrågor i mariologin som fortfarande anses vara olösta 

i dialogerna mellan de reformatoriska kyrkorna och katolska kyrkan. 
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2 Maria i lära och praxis. Ett kyrkohistoriskt perspektiv 
 

I följande kapitel görs en kortfattad historisk översikt över Maria i lära i praxis från tiden för Nya 

testamentet fram till nutid. Eftersom undersökningen har SvK som studieobjekt blir reformationen en 

viktig historisk referenspunkt i denna översikt. Efter genomgången av Maria under första fem-sex 

århundradena (2.1), delar jag in de historiska epokerna i före reformationen (2.2), under 

reformationen (2.3) och efter (2.7). I framställningen av reformationstiden uppmärksammar jag även 

Maria i den svenska reformationen (2.4), de lutherska bekännelseskrifterna (2.5) och i den katolska 

förnyelsen på 1500-talet (2.6).  

 

2.1 Maria i Nya testamentet och i den tidiga kyrkan 

Hos evangelisterna Matteus och Lukas nämns Maria, Jesus mor, i samband med berättelserna om Jesu 

födelse. Framställningarna visar vilken viktig funktion Maria hade i uppfyllandet av den 

gammaltestamentliga profetian om Messias som skulle födas av en jungfru. I Lukasevangeliets första 

kapitel skildras Marias trolovning med Josef. En natt får Maria besök av ängeln Gabriel och får veta 

att hon, trots att hon är jungfru, skall föda en son. Ängelns hälsning – ”Hell dig, Maria” – är den 

vanligaste Mariabönen i den katolska kyrkan. Maria säger i Luk 1:48: ”Från denna stund skall alla 

släkten prisa mig salig.” 

I samma evangelium besöker Maria sin släkting Elisabet, Johannes Döparens blivande mor. 

Maria besvarar Elisabets hälsning med en lovsång som senare kommer att kallas Magnificat. Den 

lovsången har på ett särskilt sätt blivit en del av kyrkans dagliga bön och fått en fast plats i kvälls 

gudstjänsten (vesper). 

I Matteus evangelium, kap 1, och i Lukas evangelium, kap 2, beskrivs födelsen i Betlehem. 

Efter födelsen blev familjen tvungen att fly till Egypten. Lukas berättar vidare om Marias rening i 

templet och om hennes oro när Jesus vid tolv års ålder försvinner från dem i samband med ett besök 

i Jerusalems tempel. 10  Förutom i dessa sammanhang omnämns Maria tre gånger i de fyra 

evangelierna. Johannes evangelium redogör för bröllopet i Kana i Galileen, då Jesus förvandlade 

vatten till vin. Maria är där tillsammans med Jesus.11  I Markus evangelium uttrycker Jesus sitt 

oberoende av sin mor,12 och Johannes beskriver i sitt evangelium Maria som en av de kvinnor som 

står vid Jesu kors när den döende Jesus ber en av lärjungar att ta över funktionen som Marias son.13 

Indirekt nämns hon även i Markus evangelium då folket frågar sig var Jesus fått sin förmåga 

10 Nationalencyklopedin, Maria. http www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maria (hämtad 2014-12-10). 
11Bibel 2000, Joh 2:1–12. 
12Bibel 2000, Mark 3:32 ff. 
13Bibel 2000, Joh 19:25 ff. 
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att undervisa ifrån, han som är son till en snickare och hans hustru.14 I Lukas evangelium hänvisar en 

ropande kvinna till det ”moderliv” som burit Jesus,15 och i fjärde evangeliet klagar judarna över Jesu 

utsaga om att han har kommit ned från himmelen. De känner ju ”hans far och mor“. 16 

Utanför evangelierna omnämns Maria i Apostlagärningarna. Hon och några andra kvinnor 

samt Jesu bröder möts i den ”övre salen” för att be och de blir uppfyllda av helig Ande.17 Maria 

förekommer vidare i Galaterbrevet 4:4 som ”en kvinna”: ”Men när tiden var fullbordad sände Gud 

sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, 

så att vi skulle få söners rätt.”Paulus nämner inte Marias namn eftersom han sannolikt ville undvika 

att upphöja Maria på något sätt. Maria tillskrivs också flera gammaltestamentliga och nytestamentliga 

texter.18 

Som framgått ger Nya testamentet knapphändig information om Maria. I kyrkans tidiga 

historia, särskilt i Egypten fick Maria en funktion i den kristna gudstjänsten och personliga fromheten. 

Hon åkallades som Guds moder, theotokos, och man bad om hennes förbön. Läran om Maria som 

Guds moder fastslogs vid konciliet i Efesos år 431 och den förutsätter läran om Kristi gudomlighet.19 

Maria kom att spela en stor teologisk roll i den fördjupade förståelsen av Jesus Kristus och 

hans verk, särskilt i frälsningshistorien. Dessa trosuppfattningar om Maria eller studiet av Maria, 

Guds moder, kom att kallas mariologi. 

Från 300-talet och framåt växte det fram och utvecklades flera Mariafester och många böner, 

med bl. a. Ave Maria. Att be till Maria, som stod närmast Kristus, ansågs vara något annat än att åkalla 

helgon. Det var skillnad på att be till Maria och att tillbe Gud.20 Efter konciliet år 431 fick Maria en 

framträdande plats i den kristna konsten. Hon framställdes inte bara som Gudsföderska utan också 

som sörjande moder vid sin sons korsfästelse. I konsten framställdes hon också som förbedjerskan 

för mänskligheten vid yttersta domen. Bildkonsten med Mariamotiv utvecklades särskilt starkt i 

östkyrkan. Bilderna – ikonerna - ansågs där vara undergörande och därför blev många kloster med 

Mariabilder föremål för vallfärder.21 

 

 

 

 

14Bibel 2000, Mark 6:3. 
15Bibel 2000, Luk 11:27. 
16Bibel 2000, Joh 6:42. 
17Bibel 2000, Apg 1:14.  
18 Dictionary of the Bible (Edinburgh: T. & T. Clark, 1963), 629. 
19 Nationalencyklopedin, Maria.http www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maria (hämtad 2014-12-10). 
20 Nationalencyklopedin, Maria.http www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maria (hämtad 2014-12-26). 
21 Nationalencyklopedin, Mariabilder. www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mariabilder (hämtad 2014-
12-26). 
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2.2 Maria före reformationen 

Omkring år 1000, under högmedeltiden, fick den kristna tron fäste även i Norden och med den kom 

även Maria dit. Mariologin utvecklades under den här tiden och Maria fick en alldeles särskild 

ställning inom såväl kristologi, soteriologi och ecklesiologi. Utöver dogmen som fastställdes vid 

konciliet i Efesos år 431 om Maria som gudsföderska, theotokos, kom hon att få andra teologiska 

epitet: ständig jungfru, semper virgo; syndfri, immaculate; förbedjerska, förespråkerska, 

nådeförmedlerska, och medåterlöserska, co-redemptrix. Maria sågs också som en metafor för 

kyrkan.22  Dessa egenskaper kännetecknas i hög grad av utsagor som inte har något direkt stöd i 

Bibeln.23 

Parallellt med fördjupningen av mariologin växte även mariaspiritualiteten sig stark i Europa 

under senmedeltiden. I den folkliga fromheten gavs vittnesbörd om mariauppenbarelser och 

erfarenheter av mirakler relaterade till Maria. Under 1400-talet utvecklades även flera Maria-

anknutna andaktsformer, vilka kom att upptas i kyrkans officiella praxis. Ett exempel på en sådan 

praktik är den s.k. rosenkransandakten.24 

Kärlek till och vördnad för Maria uppmuntrades av dåtidens teologer och uttrycktes i 

sångtexter och böner, t.ex. Salve Regina, Stabat Mater och Ave Maria. Kyrkans gudstjänstliv 

påverkades av många nytillkomna festdagar till Marias ära, i vilka hon beskrevs som himmelsk och 

fick titeln ”himladrottning”. Dessa nya liturgiska fester firar bland annat Marias obefläckade avlelse, 

hennes födelsedag, himmelsfärd, rena hjärta, förlovning, tempelgång och sju smärtor. Vid 

medeltidens slut kunde man tala om ett marianskt kyrkoår.25 

 

2.3 Maria under reformationen 

I och med reformationen försköts tyngdpunkten i den kristna tron i stora delar av västkyrkan. Jämfört 

med medeltiden blev den nya utformningen av tron kristuscentrerad, och enligt reformatorerna skedde 

en nödvändig utrensning av ”överflödiga utväxter”. Reformatorerna ville föra kyrkans tro och liv till 

det väsentliga, enkla och ursprungliga, men denna förnyelse ledde också till en förenkling och 

frontförkortning när det gäller trons innehåll och uttryck.26 

Läran om Maria var till en början inte någon stor tvistefråga för reformatorerna. Det kom dock 

invändningar när den folkliga fromheten utvecklade nya festdagar och processioner tillägnade Maria. 

22 Rundgren, 15.  
23 Nationalencyklopedin,Maria. http www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maria(hämtad 2014-12-10). 
24 Brodd, Mariafromhet och mariologi under Svensk reformationstid, 621. 
25BiörnFjärstedt, ”Maria i Svenska kyrkan idag”. I: Maria i Sverige under 1000 år. Föredrag vid symposiet i Vadstena 
6-10 oktober 1994,red. Sven-Erik Brodd och Alf Härdelin (Skellefteå: Artos, 1996), 1001.  
26Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen: En historisk introduktion (Artos: Universitetsforlaget AS 
Oslo, 2000), 306. 
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De var inte längre bara folkliga fester utan hade blivit en del av kyrkans lära och liv. Reformatorerna 

kritiserade alltså kyrkan för att folkfromhet hade blivit ett uttryck för kyrkans tro. Reformatorernas 

princip ”skriften allena”, sola scripta, blev också norma normans, d.v.s. ett normerande av Bibeln 

som den högsta auktoriteten. Deras avsikt var inte att avskaffa Maria i lära och praxis, utan att 

reformera den i överensstämmelse med Bibelns budskap, och därmed i enlighet med den tidiga kyrkan 

i vilken skriften tillkommit och kanoniserats.27 

Den reformatoriska betoningen av rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus Kristus och hans 

verk på korset medförde att Maria inte omtalades lika mycket som förr. Hon skulle inte framstå som 

”konkurrent” till Kristus. Detta ideal ledde till att man runt om i den lutherska delen av Europa rensade 

ut helgon- och mariabilder ur kyrkorummen.28 

Ändå handlade de religiösa och sociala förändringarna under reformationen inte enbart om 

restaurering och frontförkortning. En viktig förändring var att fokus flyttades till den enskildes tro. 

”Jaget” i modern mening uppstod. Enligt det nya synsättet betydde tro i mötet mellan den enskilde 

och Gud tillit, förtröstan. Kyrkan som kollektiv angelägenhet och som institution kom att få en mer 

underordnad betydelse. I stället kom nationen/kungen med tiden att överta den funktion som i 

katolska kyrkan finns i påvestolen och kyrkan som kollektiv. Däremot lyftes frälsningshistorien fram 

om skapelse, syndafall och behovet av återupprättelse och frälsning från synden. Denna frälsning blev 

möjlig endast genom tron på Kristus och hans frälsningsverk på korset. Enligt reformatorerna är 

kyrkans främsta uppgift att förmedla detta till människorna, och det sker i första hand genom 

förkunnelsen av Guds ord. I och med det individuella sättet att möta Gud, och betoningen på enbart 

Kristus roll, minskade Marias tidigare medlarroll i frälsningsverket.  

Maria kom med tiden att trängas bort från fest- och helgondagarna, och i hög grad även från 

det folkliga fromhetslivet. Som vi sett var reformationen en av orsakerna till detta.29 Andra faktorer 

som kom att påverka mariafrometens försvagning var 1700-talets rationalism och förnuftstro, 1800-

talets förenklade bibelsyn och 1900-talets liberala teologi.30 

 

 2.3.1 Maria hos Martin Luther 

Martin Luther var en av dem som initierade reformationen. Hans teser och kampskrifter kom att 

utgöra inspirationen för teologin i reformarbetet och senare i de kyrkobildningar som uppstod genom 

splittring. Luther bekräftade många dogmer om Maria vid tiden före splittringen, men han 

polemiserade också mot olika motiv och föreställningar om henne. 

27 Fjärstedt, 1003. 
28 Rasmussen och Thomassen, 324. 
29 Hagberg, 9.  
30 Hagberg, 10. 
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Dogmen om Maria som Guds moder, theotokos, höll dock Luther fast vid under hela sitt 

liv.31Han instämde även i läran om Marias ständiga jungfrulighet och Maria som syndfri, semper 

virgo et pura sancta. Men Luther betonade ofta att Maria var en enkel person och att hon endast var 

mottagare av Guds nåd och barmhärtighet. Så här skriver han i sin kommentar till Magnificat:  
 

Så är det med den heliga jungfrun. Sedan hon själv har erfarit att Gud verkar stora ting med henne, fastän hon 

varit ringa, oansenlig, fattig och föraktad, så ger den helige Ande henne denna rika kunskap och vishet: att Gud är 

sådan som om han inte hade något annat att ägna sig åt än att upphöja vad som är ringa och slå ned vad som är 

upphöjt, kort sagt att krossa det som gör sig stort och upprätta det som är krossat.32 

 

Genom Maria ville Luther lyfta fram Guds nåd i sin kommentar. Att Luther betonade ringhetsmotivet 

berodde på att han såg Maria som föredöme för hur varje kristen borde förhålla sig till Gud. Luther 

ville placera in Maria i ett mer ”jordiskt – historiskt” perspektiv.33 

Uppfattningen om Maria som förebild för kyrkan utgör för Luther också en grund för tanken 

att hon är enhetens moder. Luther uttryckte i sina predikningar att det var riktigt att se Maria som 

modern för kyrkans enhet, och han använde uttrycket ”vår moder” för att betona att Maria genom att 

vara Kristi moder också är alla kristnas moder.34 

Det Luther vände sig emot var några specifika motiv och föreställningar om Maria på den 

tiden: Maria som förmedlare av nåd (mediatrix) och medåterlöserska,( co-redemptrix). Han hävdade 

att denna tolkning av Marias medlande funktion var överdriven och han riktade i några skrifter en 

stark kritik mot den. Enligt Luther förelåg det en risk att Kristus, den ende medlaren, skulle fördunklas 

om Maria också tillskrevs denna funktion. Detta skulle kunna tolkas som avgudadyrkan.35 Dessutom 

polemiserade Luther senare mot firandet av Marias upptagning till himmelen. Det innebar dock inte 

att han bestred uppfattningen att Maria i likhet med andra helgon finns i himmelen.36 

 

 2.3.2 Maria hos de svenska reformatorerna  

Sverige var under medeltiden en del av den Katolska kyrkan, vilket gav Maria en självklar plats i det 

svenska kyrkolivet. Den svenska reformationsprocessen liknade på många sätt den tyska. De svenska 

reformatorerna, framför allt diakonen och Strängnäsbiskopens sekreterare Olavus Petri och senare 

hans bror Laurentius Petri, ärkebiskop, gick precis som Martin Luther försiktigt fram med kritik mot 

31 Brodd, 622. 
32 Rundgren, 23. 
33 Rundgren, 23. 
34 Rundgren, 43. 
35 Rundgren, 35. 
36 Rundgren, 46. 
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läror om ”den rena jungfrun”. Sannolikt hade Olavus Petri haft Martin Luther som lärare när han 

studerade i Wittenberg. Det fanns flera anledningar till denna försiktighet under reformationen i 

Sverige. Bland annat förknippade folket mariaprocessioner med välsignelser över mark, vilket ofta 

medförde att folk donerade jord och egendom till kyrkan. 37  Mariologin kom ändå att genomgå 

förändringar med tiden.  

De svenska reformatorernas syn på dogmerna om Maria liknade Luthers på så sätt att de 

vidhöll att Maria är ”Guds moder” och att Maria är ”ständig jungfru”.38 De förkunnade att Maria, till 

skillnad från alla kvinnor i Evas efterföljd, födde Kristus smärtfritt som tecken på sin syndfrihet.39 

I Olavus Petris första svenska reformationsskrift som kom 1526, En nyttig undervisning, fanns 

texter som skulle predikas och läras ut i församlingarna. Några av dem hyllade gudsmodern Maria 

som Magnificat och Ave Maria. Olavus Petris sätt att jämföra Marias syndfrihet med Evas fall 

påminde om jämförelsen mellan Kristi syndfrihet och Adams fall. Eftersom Maria är Guds moder är 

hon också ”ren jungfru”. Enligt Olavus Petri var tanken att Kristus som var fri från synd kunde födas 

ur någon som var besmittad av arvsynden otänkbar. Maria skulle upphöjas, men efterhand kom 

betoningen på Marias renlighet att försvagas jämfört med Olavus Petris mariologi.40 

De svenska reformatorerna avvisade, precis som Martin Luther, tanken på att Maria skulle 

vara ”medåterlöserska” eller förmedlare av Guds nåd. Olavus återkom i sina texter till att nåden är 

Guds och att även Maria är föremål för denna nåd.41 Olavus Petri menade att Maria trots sin enkla 

härkomst alltid skulle komma att hyllas. Han skrev till och med böner till henne, exempelvis denna: 
 

O rena moder Maria, det är dig väl att du har funnit en sådan stor nåd i Gud, att Han i sin stora barmhärtighet och 

godhet ville utvälja dig att bli hans moder, skänka dig större nåd än till någon annan människa, lovad och ärad 

vare Hans eviga barmhärtighet och godhet, och välsignad är du, mot vilken han ville vara så nådig.42 

 

Laurentius Petri blev Sveriges förste lutherske ärkebiskop och var verksam under tidsperioden då 

reformationsarbetet varit igång i några decennier. Ärkebiskopens syn på Marias höghet och salighet 

motsade inte hans syn på Maria att hon är i behov av Guds nåd fastän hon är nådefull.43 
 

 

37 Fjärstedt, 1003.  
38 Brodd, 632. 
39 Brodd, 627. 
40 Brodd, 632. 
41 Brodd, 628. 
42 Brodd, 630. 
43Anders Jarlert, ” ’Den heliga Maria’, ’den omvända människan i Mariae plats’ och Maria som typos för kyrkan i 
schartausk andaktslitteratur och förkunnelse”. I:Maria i Sverige under 1000 år. Föredrag vid symposiet i Vadstena 6-10 
oktober 1994. red. Sven-Erik Brodd och Alf Härdelin (Skellefteå: Artos, 1996), 767. 
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Trots att Laurentius Petri såg Maria som förebild för hela kyrkan och inte enbart för den enskilde 

troende,44 vände han sig emot att Ave Maria skulle användas som en bön. Detta motiverade han med 

att Maria i denna bön kunde uppfattas som och ges funktionen av den som förmedlar nåd från Gud. 

Det fanns också en i den lutherska teologin på den här tiden en tveksamhet inför att be till de döda. 

Firandet av Marias himmelsfärd togs bort från kyrkoåret av reformatorerna. Åren 1555 och 1572 gav 

Laurentius Petri ut postillor med predikningar över texter från helgdagar som blivit avskaffade, bland 

dem Marias himmelsfärds dag.45 

Sven-Erik Brodd menar att uppfattningarna om Maria under den svenska reformationen är ett 

komplicerat ämne eftersom det var en process som innehöll influenser från den tyska reformationen. 

Brodds tes är att de svenska reformatorerna i stor utsträckning behöll den medeltida mariologin som 

en teologisk dogmde fide divina et ecclesiastica,det vill säga en lärasom är uppenbarad av Gud och 

som kyrkan förmedlar. Däremot, liksom i Tyskland, ledde principerna om Skriften som norm och 

Kristus som den ende medlaren mellan människan och Gud till kritik mot folklig mariafromhet och 

till en modifierad syn på Maria. Hon blev alltså kvar i den lutherskt reformerade kyrkan i Sverige, 

men som förebedjare för kyrkan och som en förebild för de troende.46 

 

2.4 Maria i Svenska kyrkans bekännelseskrifter 

Läror som växte fram under den tyska reformationen fastställdes och utgavs 1580 i Den lutherska 

kyrkans bekännelseskrifter, även kallad Konkordieboken. Med tillägget av Uppsala mötes beslut 

1593 utgör de tillsammans Svenska kyrkans bekännelseskrifter. I dessa skrifter finns på flera ställen 

beskrivet hur den kristne bör tro och förhålla sig till Maria.  

Martin Luther formulerade i de Schmalkaldiska artiklarna (1537) att Maria är sempervirgo et 

pura sancta,det vill säga ständig jungfru, ren och helig: 

 
Sonen har på det sättet blivit människa, att han utan mans medverkan avlats av den helige Ande och fötts av 

den rena, heliga jungfrun Maria.47 

 

Vidare bekänner Konkordieformeln (färdigställd 1577) att Maria är Guds moder, gudaföderska, och 

att Maria födde Jesus utan att förlora sin fysiska jungfrulighet: 
 

På grund av denna personliga gemenskap och förening av de båda naturerna (hos Kristus) har Maria, den högt 

lovade jungfrun, fött icke blott och bart en människa, utan en sådan människa, som i sanning är Guds, Allra 

44 Jarlert, 767. 
45 Brodd, 630–631. 
46 Brodd, 626.  
47 ”Schmalkaldiska artiklarna”iSvenska kyrkans bekännelseskrifter(Stockholm: Verbum, 1969), 313. 
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högstes, Son, såsom ängeln betygade. Han (Kristus) bevisade redan i moderlivet sitt gudomliga majestät på det 

sättet, att han föddes av en jungfru utan att hennes jungfrulighet kränktes. Därför är hon i sanning Guds moder 

och har likväl förblivit en jungfru.48 

Phillip Melanchthon uttalar sig i Augsburgska  bekännelsens ”Apologi” sammanfattande om vad 

kyrkan bör förkunna och bekänna om Maria: 
 

Även om vi kunna medgiva, att den saliga Maria beder för kyrkan, så fråga vi: upptager hon själarna i dödens 

stund, besegrar hon döden, levandegör hon? Vad gör Kristus, om den saliga Maria gör detta? Ehuru hon är värd 

den största ära, så vill hon likväl icke jämställas med Kristus, utan hon önskar, att vi skola betrakta och följa 

hennes exempel. Det är nu en känd sak, att enligt en allmänt utbredd mening den saliga jungfrun vidare blivit 

satt i Kristi ställe. Henne hava människorna åkallat, hennes barmhärtighet ha de satt sin förtröstan till, genom 

henne ha de velat blidka Kristus, liksom han icke vore försonare, utan blott en fruktansvärd domare och hämnare. 

Men vi veta, att vi icke böra förtrösta på att helgonens förtjänster överflyttas på oss och att Gud för dessas skull 

försonas med oss eller räknar oss såsom rättfärdiga och frälsar oss. Ty blott genom Kristi förtjänst få vi våra 

synders förlåtelse, då vi tro på honom.49 
 

2.5 Maria i den katolska förnyelsen  

För att få en mångsidig bild av hur synen på Maria förändrats under kyrkans historia ska jag här även 

redogöra för hur mariologin förändrades inom den Katolska kyrkan efter reformationen. Förnyelsen 

av katolsk tro och liv på 1500- och 1600-talen kom som en reaktion på kritiken från reformatorerna, 

men kan förstås som något mycket mer än bara en reaktion: den var också en impuls för den katolska 

kyrkan till anpassning och utveckling i en ny tid.50 

I konciliet i Trento (Trient) år 1545–1563 fastställdes bland annat ett dekret om att traditionen 

skall gälla som auktoritet i kyrkan på motsvarande sätt som Skriften. Det var svar på reformationens 

princip om Skriften allena (sola Scriptura). Dekretet motiverades av att ”de traditioner om tro och 

moral som går tillbaka på Kristi egna talade ord eller har blivit dikterade av den Helige Ande till 

apostlarna [...] skall ges vidare från hand till hand ända fram till oss”.51 

Den så kallade tridentinska reformen syftade till att ena och förnya den katolska kyrkan, vilket 

också tog sig uttryck i ett dekret om rättfärdiggörelseläran, ett dekret som kom att uppfattas som den 

viktigaste skiljelinjen mellan katoliker och lutheraner. När lutheranerna betonade att man blir frälst 

bara genom tron allena, svarade katolikerna i dekretet med att människan inte är ett passivt objekt för 

Guds frälsning utan en aktiv medspelare.  

I konciliet avskaffade man många av de missbruk som reformatorerna hade vänt sig mot när 

48 ”Konkordieformeln” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 636. 
49 ”Augsburgska bekännelsens Apologin” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter,246.   
50 Rasmussen och Thomassen, 327. 
51 Rasmussen och Thomassen, 342. 

                                                 



18 
 
det gällde helgonen och helgonbilder. Maria framställdes som det främsta helgonet, och konciliet slog 

fast att helgonen lever i evig salighet i himlen tillsammans med Gud. Därför kan man visa dem 

vördnad och åkalla dem. Reformatorernas däremot menade att helgonen är trosstärkande förebilder, 

men att stödet i bibeln för att vända sig till dem i bön är för svagt. Däremot riktade dekretet i Trento 

varningar mot missbruk av vördnaden av bilder av de heliga.52 

Till de utmärkande dragen i den katolska spiritualiteten efter den tridentinska reformen hör 

den starka betoningen av lydnad mot kyrkoledningen, men också av en stark kärlek till Jesus (Jesu 

Hjärta-kulten) och till Maria. På det inre livets område växte två riktningar fram. I Jesuitorden började 

man närma sig Gud genom att inför sig visualisera den heliga historien. I den karmelitiska traditionen 

sökte man finna vägen till Gud i en ordlös kontemplation. Detta kom också att prägla Mariafromheten.  

Under 1800-talet förstärktes några av dessa tendenser. Mariakulten fick en förnyelse, bland 

annat i den berömda vallfartsorten Lourdes. Denna förnyelse kom till uttryck i två nya dogmer: en 

om Marias obefläckade avlelse 1854, och den andra långt senare om Marias upptagande till himlen 

1950.53 

Under kardinal Joseph Ratzinger utarbetades och under Johannes Paulus II utgavs 1995 en 

katekes för hela den världsvida kyrkan – Katolska Kyrkans Katekes. Den innehåller 2800 paragrafer 

som beskriver och förklarar den katolska tron. Om mariologi – tro och liv– i Katolska kyrkan idag 

står det i paragraf 6/971”Den heliga Jungfrun”: 

[Den heliga jungfrun]hedras med rätta av kyrkan med en särskild vördnad som Guds allraheligaste moder, som 

var med i Kristi mysterier. Från äldsta tid är den saliga Jungfrun vördad under titeln Guds moder. Under hennes 

beskydd tar de troende sin tillflykt i bön under alla faror och bekymmer. Denna kult... är visserligen ensam i 

sitt slag men är väsensskild från den tillbedjan som ensam tillkommer det inkarnerade Ordet jämte Fadern och 

den helige Ande. Den främjar också denna i hög grad.54 

 

Den katolska och lutherska synen och praktiken gällande Maria har alltså utvecklats åt olika håll. Den 

Katolska kyrkan har inte tagit avstånd från Maria, utan istället utvecklat mariologin och gett Maria 

en framstående och stor plats och funktion i kyrkan.  

 

2.6 Maria i Sverige efter reformationen  

Det var först långt efter reformationens genombrott i Sverige som Maria trängdes undan och blev 

förknippad med ”den katolska faran”. Markus Hagberg menar att 1700-talets rationalism med sin tro 

på människans förnuft, bidrog stort till övertygelsen om att allt oförklarligt eller vad som uppfattades 

som vidskepligt i tron skulle bort. 

52 Rasmussen och Thomassen, 345. 
53 Rasmussen och Thomassen, 356. 
54 Katolska Kyrkans Katekes, www.katekesen.se/index.htm?kkk963-.htm. (hämtad 2014-12-26). 
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Upplysningstidens tänkare ifrågasatte även kristen tro som helhet och menade att alla 

människor är kapabla att tänka själva. Ingen ska behöva okritiskt tro på sådant som makthavare och 

religiösa auktoriteter hävdade. Nya tankar vann popularitet, och den nya förnuftstron tog bort resterna 

av den tidigare funktion som Maria hade haft i kyrkans liv, inklusive i den lutherska grenen i tiden 

strax efter reformationen.55 

Mot slutet av 1700-talet uppstod en kulturströmning som kallas romantiken och som 

genomsyrade tänkande i väst. Den var en reaktion mot upplysningstiden som betonade känslan på 

bekostnad av förnuftet, den intresserar sig för det främmande och exotiska. Det ledde till att man 

under romantiken i Sverige hämtade upp något av det förlorade intresset för Maria, men hon kom nu 

att framställas enbart som symbol för en nära och tät känsla av Gud.56 

Den liberala teologin under 1800-talets senare del tog bort allt som ansågs som irrläror. Det 

övernaturliga i tron och i bibeln betraktades som legender och därför felaktigt. Hagberg menar att de 

två strömningarna i kyrkan historia i väst – upplysningen och 1800-talets liberala teologi – 

karakteriserades av en förnuftig morallära accepterad för flertalet. Det övernaturliga i Bibeln, t.ex. 

jungfrufödseln, beskrevs som orimlig, och den tro som fanns kvar bestod så gott som enbart av tron 

på ”den historiske Jesus”. Hagbergs slutsats är att med Marias försvinnande försvann också något av 

det substantiella och inkarnatoriska sidan av den kristna tron.57 

 I Sverige började Maria successivt försvinna ut ur den lutherska kyrkan från 1700-talet.58 En 

reduktiv syn på mariologin kom då att dominera den svenska lutherdomens rationalism. Och trots att 

det under 1700-talet skrevs nya dikter och sonetter om Maria, av diktare som Atterbom, Almquist och 

Rydberg, fortsatte bortträngandet av Maria. Under 1800-talet förstärktes det genom den att den 

historisk-kritiska bibeltolkningen slog igenom och genom väckelserörelsernas framväxt och deras 

frontförkortade bibel- och kyrkosyn.59 

Det var förmodligen reformerta influenser i SvK under 1800-talet, som gjorde att det förekom 

en del utrensningar av helgon bilder. Många bilder och statyer av Maria flyttades till förråd, men 

förvånansvärt många lämnades dock kvar i kyrkorna. Kanske kan man tolka detta som ett tecken på 

att det svenska folket trots allt inte var moget för en total konfessionell omvändelse. Magnus Nyman 

kallar reformationens framgång i Sverige för ”en optisk illusion”.60  Han hävdar att vissa katolska 

seder levde kvar i folkfromheten i Sverige långt efter reformationens genomförande och påpekar hur 

55 Hagberg, 10. 
56 Fjärstedt, 1005. 
57 Hagberg, 10–11. 
58 Hagberg, 5. 
59 Sven-Erik Brodd Ekumeniska perspektiv Föreläsningar, (Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, 1990), 137-140. 
60 Magnus Nyman, Förlorarnas historia: Katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina, 2:a ed. (Stock-
holm: Veritas Förlag, 2002). 69ff. 
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trosföreställningar hos ett folk är seglivade.61 

Maria fanns ändå kvar i den lutherska SvK:s alla trosbekännelser: den apostoliska, nicenska 

och athanasianska, och hon levde kvar i det folkliga medvetandet, kulturen och för dem som behövde 

henne eller ville identifiera sig med henne.62 Många blommor och växter kom att alludera på namnet 

Maria, t.ex. Gullviva och Jungfru Marie nycklar. Hon levde också kvar i många folkvisor. Ett exempel 

på en sådan sång är Uti vår hage. Blommorna som räknas upp, t.ex. liljor, aquileja, rosor, saliveja och 

krusmynta, är så kallade mariablomster. Här återges ett annat exempel från Skattungbyn i Dalarna: 

Kristallen den fina. Den sjöngs i samband med vårbaler och beskriver folklig fromhet och symboler 

för jungfrun Maria.63 

 

Kristallen den fina  

som solen månd' skina  

som stjärnorna blänka i skyn.  

Jag känner en flicka i dygden den fina,  

en flicka i denna här byn.  

Min vän och älskogs blomma,  

ack om vi kunde tillsammans  

komma och jag vore vännen din  

och du allra kärestan min,  

du ädela ros och förgyllande skrin.  

Och om jag än fore till världenes ände  

så ropar mitt hjärta till dig  

Till dig min vän och älskogs blomma[...] 

 

Det är emellertid inte bara de folkliga föreställningarna, med sina sånger och dikter med mariamotiv, 

som bidrog till att Maria aldrig försvann ur svensk tradition och ur det kollektivt nedärvda 

medvetandet. Flera svenska teologer har inte heller kommit undan mariamotivet inom den lutherska 

tron. Hon blev till exempel föremål för långa debatter vid kyrkomötena 1975 och 1982, särskilt då 

det gällde hennes plats i den nya psalmboken.64 

Ninna Edgardh menar i sin artikel ”Marias återkomst och vår” att traditionsförmedling lever 

sitt eget liv och med en egen logik som inte bara styrs av teologi och kyrkoordningar. Mot slutet av 

1900-talet började många troende i SvK på allvar fråga sig vart Maria tog vägen.65 

Marias ”återkomst” idag i SvK:s aktuella bekännelsedokument kommer att behandlas i 

61 Nyman, 247f. 
62 Hagberg, 13. 
63 Hagberg, 12. 
64 Fjärstedt, 1006–7. 
65Ninna Edgardh, ”Marias återkomst och vår”. I: Herman Bengtsson (red.) Himlen är här/Heaven is here, (Uppsala: 
Svenska kyrkan, Uppsala Domkyrkoförsamling, 2014), 37–41. 
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uppsatsens fjärde kapitel.En annan viktig faktor för teologisk reflektion inom luthersk traditions syn 

på Maria har varit den moderna tidens ekumeniska dialoger, vilka avhandlas i följande kapitel.  
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3 Maria i nutida ekumeniska dialoger 
 

I ekumeniska dialoger synliggörs ofta olika betoningar och uppfattningar i den kristna tron. Det gäller 

även synen på Maria, Herrens moder. Som framgått av den historiska översikten (kap 2) har såväl 

den lutherska som den katolska mariologin genomgått stora förändringar sedan reformationen.66 För 

att få kännedom om synen på Maria i nutid, och särskilt synen inom Svenska kyrkan, ska jag i det här 

kapitlet redogöra för vad som kommit fram av mariologi i ekumeniska dialoger, med särskilt fokus 

på för SvK relevanta dokument. Ett syfte med sådana dialoger är ju att skapa medvetenhet om olika 

betoningar och uppfattningar av den kristna tron och söka samsyn eller finna konvergerande 

meningar.67 

Dokumentet från ekumeniska dialoger ses som förpliktande för de kyrkor som deltagit. Här 

vill jag lyfta fram mariologi i ekumeniska dialoger, både internationella dialoger inom ramen för 

Kyrkornas världsråd och bilaterala mellan lutherska kyrkor och katolska kyrkan. Både ekumenisk 

dialog som berör Kyrkornas världsråd och luthersk-katolsk dialog i allmänhet är direkt och indirekt 

relevanta för svenskkyrklig mariologi, eftersom SvK är medlem i Kyrkornas världsråd och en del av 

den internationella lutherska kyrkogemenskapen.   

 

3.1 Samsyn mellan lutheraner och katoliker gällande Maria 

I studiedokumentet Bekänna en och samma tro från Faith and Order slås fast att alla kristna instämmer 

i den bekännelse som bekräftades vid konciliet i Efesus 431. I denna fastställdes att Maria är 

gudaföderska, theotokos, alltså mor till Kristus. Trosbekännelsen sammanför uttrycket ”avlad genom 

den helige Ande” med ”född av jungfru Maria” och bekänner därmed att Jesus är både Gud och 

människa. Maria är en lärjunge som hör Guds ord, besvarar aktivt och visar sitt totala beroende av 

Helige Ande i sin lydnad mot Gud. Här framställs hon som det främsta exemplet för troende, en 

förebild för andra att följa i lärjungaskap. Genom sin tillit till Gud fungerar Maria som en bild, typos, 

för kyrkan.68 

Maria beskrivs även i ett annat ekumeniskt dokument från Faith and Order: Kyrkan – på väg 

mot en gemensam vision. Paragraf 15 i dokumentet formuleras synen på Maria: 
 
15. MARIA, GUDS MODERS (Theotokos) svar på ängelns budskap vid bebådelsen, ”Må det ske med mig som 

66 BirgittaBrodd och Sven-Erik Brodd, Mariamusik En undersökning av det kyrkomusikaliska utbudet i Svenska kyrkan 
Jungfru Marie Bebådelsedag 1983. Särskilt mariamusiken. Forskningsrapport (Stockholm: Religionssociologiska 
Institutet och författarna, 1984), 133. 
67Fastekonvent 27 mars 2004, Sven-Erik Brodd, Maria - enhetens bro i Förbundet för Kristen Enhet nr 2/2004 Föredrag 
vid SocietaeBirgittaefastekonvent i Uppsala den 27 mars 2004. 
68 Faith and Order. Bekänna en och samma tro, En ekumenisk utläggning av den apostoliska tron sådan den bekänns i 
den niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen,(Stockholm: Verbum, 1991), 65. 
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du har sagt” (Luk 1:38), har setts som en symbol och modell för kyrkan och enskilda kristna. I Faith and Order’s 

studiedokument Church and World (1990) konstaterades att Maria är ”ett viktigt exempel för alla som fullt ut vill 

förstå dimensionerna i den kristna gemenskapens liv”. Hon tar emot och svarar på Guds ord (Luk 1:26–38), delar 

nyhetens glädje med Elisabet (Luk 1:46–55), mediterar, lider och strävar efter att förstå vad som händer kring Jesu 

födelse och under hans barndom (Matt 2:13–23, Luk 2:19, 41–51). Vidare strävar hon efter att förstå den fulla 

innebörden av lärjungaskap (Mark 3:31–35, Luk 18:19–20), står hos Jesus vid korset och följer hans kropp till 

graven (Matt 27: 55–61, Joh 19:25–27) och inväntar och mottar, tillsammans med lärjungarna, den heliga Anden 

på pingstdagen (Apg 1:12–14, 2:1–4).69 

 
I dokumentet tecknas en bild av Maria som viktig symbol för den kristna enheten. Hon utgör ett 

viktigt exempel för alla kristna ”som fullt ut vill förstå dimensionerna i den kristna gemenskapens 

liv”. Hon får en ecklesiologisk betydelse på två sätt. Dels kan hon i den ekumeniska dialogen fungera 

som en enande länk mellan olika traditioner. Den lutherska kyrkan ska stå i apostolicitet gentemot 

den katolska. Dokumentet visar att det finns många möjliga beröringspunkter när det gäller synen på 

Maria för alla kristna. Kyrkan kan samlas runt det som förenar när det gäller henne och på så sätt kan 

hon bli en förenande kraft. Öppenheten är avgörande. Det andra som framställs vara av betydelse för 

alla kristna är Marias roll som lärjunge. Hon blir själv ett föredöme för alla kristna i lyssnande, 

kärleksfullt bemötande, tolerans, uthållighet och öppenhet.  

 En uppmärksammad ekumenisk dialog kring förståelsen av Maria genomfördes med 

protestantiska, anglikanska och katolska teologer på 1970-talet i USA. Rapporten från denna dialog 

heter Mary in the New Testament: A Collaborative assessment by Protestant and Roman Catholic 

Scholars. Man undersökte hur Maria avbildades av kristna genom kyrkans historia, men huvuddelen 

i dialogen gällde de tre traditionernas bibeltolkningar av Maria utifrån de fyra evangelierna samt 

Apostlagärningarna. Dessa studier gjordes med hjälp av historisk-kritiska metoder.  

I boken framgår det att de riktigt svåra frågorna och oenigheterna uppstod efter reformationen, 

då man blev oense om hur man ska förhålla sig till kyrkans traditioner.70 Studierna av bibeltexter som 

handlar om Maria belyste och gav insikt om hur olika kristna mariatraditioner har uppstått.71  De 

nytestamentliga texterna ger en mångfacetterad bild av Maria, ibland upphöjd till gudomlighet, ibland 

mänsklig och vardaglig, och till och med som något ”negativt“ som i Markusevangeliet.72 

Enligt dessa teologer är Marias obefläckade avlelse och eviga jungfrulighet ett mycket 

svårtolkat ämne.73 Bibeltexterna kan, enligt dem, tolkas på olika sätt.Hur ska man tolka den eviga 

69 Sveriges kristna råds skriftserie nr 2, http://www.skr.org/wp-content/uploads/2014/03/SKRIFT-21slutkorr4.pdf (häm-
tad 2014-11-20). 
70 Raymond E. Brown, (et. al., ed.), Mary in the New Testament. A Collaborative assessment by Protestant and Roman 
Catholic Scolars (London: Fortress Press, 1978), 7. 
71 Brown, 8. 
72 Brown, 286. 
73 Brown, 289. 
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jungfruligheten när bibeltexterna nämner Jesu bröder och systrar, vilket skulle antyda att Maria och 

Josef senare fick barn? Men enligt bokens författare kan bröder och systrar lika gärna betyda Jesu 

kusiner. Författarna säger att frågan om Marias eviga jungfrulighet är omöjlig att avgöra utifrån NT. 

I frågan om uppfattningen om Marias eviga jungfrulighet kommer den kyrkliga traditionen att vara 

den avgörandefaktorn, då bevis inte kan hämtas i Skriften.74 

Sven-Erik Brodd menar att Andra Vatikankonciliet blev utgångspunkten för den luthersk – 

katolska dialogen om Maria. I det konciliet valde man att inte skriva något separat dokument om 

Maria utan marialäran integrerades i den dogmatiska konstitutionen om kyrkan. Därmed öppnades en 

möjlighet till ekumenisk dialog mellan lutherska kyrkor och den katolska. Konciliet lyfter fram att 

Maria ”i full mening är en lem i kyrkan och inte står över kyrkan”75 gav henne den officiella titeln 

”Kyrkans moder”, Mater Ecclesiae. Brodd konstaterar: 

 
I nutida mariologi ses Maria som urtyp, tecken och mönster för den sanna kyrkan vad gäller tron, kärleken och 

den fullkomliga föreningen med Kristus. Detta kombineras med en kristocentrisk tolkning av Marias roll, d.v.s. 

man utgår i sin tolkning från vem Kristus är.76 

 

Så här lyder den Kristuscentrerade tolkningen i Andra vatikankonciliets konstitution Lumen gentium 

om kyrkan, paragraf 62:  

 
Detta Marias moderskap i nådeordningen består oavbrutet, alltifrån det samtycke, som hon stark i tron gav vid 

bebådelsen och som hon utan tvekan höll fast vid under korset, ändå till dess alla utvalda nått sin eviga 

fullkomning. Upptagen till himmelen har hon nämligen inte lagt ned sin frälsningsbringande uppgift, utan hon 

fortsätter sin mångfaldiga medling för att åt oss utverka den eviga frälsningens gåvor. I sin moderliga kärlek bär 

hon omsorg om sin Sons bröder, som ännu är på pilgrimsfärd och befinner sig i fara och trångmål, till dess de når 

fram till det himmelska fäderneslandet. Därför åkallas den saliga Jungfrun i Kyrkan såsom förespråkerska, 

hjälpare, tillflykt, förmedlarinna. Detta uppfattas likaväl så att därmed ingen inskränkning görs och inte läggs till 

vad angår Kristi, den ende medlarens värdighet och kraft. […] Kyrkan tvekar inte att tillägga Maria en sådan 

underordnad uppgift, hon erfar den ständigt och lägger de troende på hjärtat att de under detta moderliga beskydd 

allt innerligare må hålla sig till Medlaren och Frälsaren.77 

 

År 1994 anordnades ett ekumeniskt symposium i Vadstena om synen på Maria hos katoliker och 

lutheraner. Dåvarande biskop för Stockholms katolska stift, Hubertus Brandenburg uttalade sig då 

positivt om möjligheterna att överbrygga hinder i marialäran mellan de båda kyrkotraditionerna. Han 

74 Brown, 289. 
75Brodd och Brodd, 145.  
76Nationalencyklopedin, Maria. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maria(hämtad 2014-11- 28) 
77Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution Om Kyrkan, Lumen Gentium, Katolsk dokumentation 4, (Uppsala: 
Weilands Tryckeri, 1970). 
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menade att eftersom kristna i Sverige har en tusenårig gemensam kristen tradition, finns det även 

djupa beröringspunkter i mariologin.  

Vadstenasymposiet är ett av flera exempel på ett närmande när det gäller mariologin genom 

ekumeniska dialoger och möten. Brandenburg menade dock att många myter om den katolska 

mariologin är svåra att utrota. En av dessa är att katoliker tillber Maria på samma sätt som man tillber 

Gud eller Kristus.78 

Vid samma symposium uttalade sig Biörn Fjärstedt, biskop emeritus i Visby stift, om den bild 

av Maria som finns i SvK idag. Han menade att vördnaden för Maria finns inbyggd i den 

svenskkyrkliga traditionen men att denna vördnad inte varit helt accepterad under många år. Av denna 

anledning finns fortfarande spänningar i synen på mariavördnad i den lutherska kyrkan, men då envill 

stå på en apostolisk grund. Därför finns en grundläggande positiv syn på Maria.  

Fjärstedt säger vidare att Maria ”anmäler sin närvaro i fromhetslivet, men litet vid sidan om”. 

Maria finns inte i den stora strömfåran av svenskkyrklig teologi utan snarare i ”en mystikens 

stillsammare strömvirvel”. Maria har givetvis en ställning som välsignad bland kvinnor. Hon har 

något att ge den som vill leva i tron.79 Han citerar också K.E. Skyddsgard, en dansk professor och 

ekumenisk föregångsman som säger att ”Maria är i sanning Guds Moder, så sant att hon födde Kristus 

i världen” och vidare: ”Hon intar därför en särskild plats i frälsningshistorien i vilken Maria blir prisad 

salig”. Fjärstedt menar att det finns en återkommande dubbelhet i den evangeliska mariologin. Maria 

har en särställning i den bibliska uppenbarelsen- hon skall prisas salig till evig tid – men teologiskt 

kan hon ändå inte komma in i traditionens mittfåran på grund av reformationens sola Scriptura och 

solus Christus.80 

Maria Eckerdal påstår i De hundra kyrkornas ö (1997) att reformationstidens teologi 

egentligen inte står i motsats till det nutida återupptagandet av Maria i SvK:s tro och liv. Ändå finner 

hon att det hela tiden diskuteras vad som egentligen är ”lutherskt” och vad som inte är det:  

 
Svenska kyrkan har ett betydande utrymme för en mariologisk hållning i tradition och tro, liv och lära. Det finns 

teologi omkring Jungfru Maria och hennes roll i frälsningshistorien, det är angeläget att detta lyfts fram i 

förkunnelse, teologisk diskussion och inte minst i fromhetsliv i gudstjänsten och i körsången. Det är inte möjligt 

att förespråka en klassisk kristen teologi och samtidigt underkänna Jungfru Marias plats i denna. […] Marias roll 

är viktig på många sätt, särskilt när det gäller hennes förebildlighet, framförallt Maria som en förebild i hjärtats 

tro och lydnad. Inför Gud är människan enbart mottagande, allt är nåd och åter nåd.81 

78 Hubertus Brandenburg, ”Mariafromheten i Katolska stift” i Maria i Sverige under 1000 år. Föredrag vid symposiet i 
Vadstena 6-10 oktober 1994, (Skellefteå: Artos, 1996), 1019. 
79 Fjärstedt, 999. 
80 Fjärstedt 1004. 
81 Eckerdal, Maria. ”Herrens moder jungfru Maria. Åter i Svenska kyrkans liv”,  De hundra kyrkornas ö,(Visby: 
Godrings Tryckeri AB, 1997), 22. 
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De ekumeniska dialoger och möten som refererats här visar att läran om Maria som ständig jungfru 

inte behöver ge upphov till oenighet, eftersom Bibeln inte utesluter denna lära. Dialogerna och 

mötena visar det är ett teologiskt problem att den läran placerar Maria utanför vanliga mänskliga 

livsvillkor.82 På några punkter finns det ingen samsyn, framförallt dogmen och Marias syndfrihet och 

riktigheten i att vända sig i bön till Maria.83 

 

3.2 Mariologin som problem i ekumeniska dialoger 

Frågor om Marias plats i kyrkans liv betraktades ibland som nästan olösliga ur ekumenisk synpunkt. 

Jakob Tronêt undersöker i sin doktorsavhandling Förverkligad katolicitet den reformerte och senare 

katolske teologen Max Thurians84  syn på vägar till kyrkans enhet. Så här summerar Thurian den 

katolska marialäran i några dogmatiska satser:  

 
[Hon] i sanning är Guds moder, att hon är avlad utan arvsynd (den obefläckade avlelsen) och att hon är fri från all 

synd, att hon blev havande utan en mans medverkan, att hon förblev jungfru (sempervirgo), att hon blivit upptagen 

med kropp och själ till himmelen, att man kan tala om Maria som förmedlare av all nåd genom sin medverkan i 

inkarnationen och genom sin himmelska förbön samt att hon därför är föremål för de troendes vördnad.85 

 

Tronêt lyfter fram fem hinder för enhet i synen på Maria i de ekumeniska strävandena mellan katolska 

kyrkan och de reformatoriska kyrkorna. (I avhandlingen är det främst den reformerta kyrkan som står 

som exempel, men hindren gäller också de lutherska kyrkorna.) 
 

1. Dogmen om Marias upptagande till himmelen med kropp och själ. Den innebär i praktiken att Maria lever, 

vilket traditionellt inte erkänns bland lutheraner. 

2. Dogmen om Marias obefläckade avlelse. Marias föräldrar skulle alltså ha avlat Maria utan synd. 

3. Dogmen om Marias ständiga jungfrudom. 

4. Förhållande mellan Bibeln och dogmat. 

5. Överdriven mariakult och prisande av Maria som salig.86 

 

Ett ekumeniskt problem uppstod när traditionen om den obefläckade avlelsen, immaculata conceptio, 

blev en officiell katolsk dogm år 1854. År 1950 blev traditionen om Marias upptagning i himlen 

katolsk dogm när påven Pius XII uttalade sig ex cathedra. Dessa starka traditioner blev alltså 

82 Jakob Tronêt, Förverkligad katolicitet Max Thurians syn på vägar till Kyrkans enhet. (doktorsavhandling i ämnet 
kyrkovetenskap vid Uppsala universitetet), 218. 
83 Rundgren, 52. 
84 Max Thurian (1921-1996) var en schweizisk reformert teolog och broder i den ekumeniska kommuniteten i Taizé.  
85Tronêt, 211. 
86Tronêt, 212.  
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förpliktande lärorinom kyrkan87 och har därför särställning inom mariologin.88 

Enligt luthersk och reformert teologi ska trosläror kunna härledas ur Bibeln och andra 

traditioner i den tidiga kyrkan. Katolska kyrkan hävdar att dogmerna inte motsägs av Bibeln utan 

utgör en homogen ”läroutveckling inom ramen för den levande tradition som igenkänns och 

definieras av kyrkans ofelbara läroämbete”.89 

Enskilda företeelser inom katolsk mariakult som härstammar från folkliga eller hedniska 

föreställningar ses av reformerta och lutheraner som uppenbara överdrifter. Det kan exempelvis 

handla om gudomliga mödrar och jungfrumödrar och som Katolska kyrkan inte tagit avstånd från.90 

I ekumeniska dialogenhar gjorts flera försök att ”finna vägar bort från en överdramatiserad 

mariafromhet, likaväl som från en ensidig begränsning till de bibliska utsagorna”.91 

 Inför 500-årsjubileet av reformationsdagen har den lutherska-katolska kommissionen för 

enhet tagit fram en rapport som heter ”From Conflict to Communion”.Firandet av detta jubileum vill 

uttrycka enighet, därför anser företrädare före Lutherska världsförbundet och Påvliga rådet för 

främjandet av kristen enhet att man inte ska lyfta fram det som splittrar utan det som är gemensamt. 

Så här formuleras det i rapporten: ”Medvetenheten gryr nu hos lutheraner och katoliker att 1500-

talets strid är över”.92  

I rapporten finns inget direkt skrivet om mariafrågorna. Men det som skrivs i slutet av kapitlet 

om rättfärdiggörelsen är betydelsefullt för alla inblandade. Indirekt gäller det även mariologin. 

Rapporten uttrycker att lutheraner och katoliker delar en och samma övertygelse att Jesus Kristus är 

den enda medlaren mellan människor och Gud.  

Den ekumeniska dialogen om Maria pågår inte bara genom ordnade samtal utan lever även i 

andra praktiker, till exempel i form av den lutherska monastiska rörelsen Mariadöttrarna. Denna 

beskrivs i nästa avsnitt.  

 

 

3.3 Mariadöttrarna som praktisk ekumenisk dialog om Maria 

Kloster och kommuniteter har alltid varit centra för mariavördnad. Kommuniteten ”Mariadöttrarna 

av den Evangeliska Mariavägen” har sin upprinnelse i ett antal visioner som Gunvor Paulina Norrman 

fick under 1930- och 40-talen. Hon kallar sig senare Paulina Mariadotter och år 1958 följde sex 

87Nationalencyklopedin, Maria, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maria(hämtad 2014-11-20). 
88 Hagberg, 43.  
89Tronêt, 213. 
90Tronêt, 219. 
91Nationalencyklopedin, Maria, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/maria(hämtad 2014 -11 -28) 
92Världenidag,”From Conflict to Communion” Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation in 
2017, http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/06/19/Lutheraner-och-katoliker-ska-fira-reformationen-tillsammans/(häm-
tad2014-12-20). 
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kvinnor henne in i klosterlivet i en kommunitet i Vallby.93 

Mariadöttrarna beskrivs så här på Svenska kyrkans hemsida:  

 
Vårt uppdrag är  

– att leva för, bedja för enheten, den enhet som Jesus ber om i Joh. 17;  

– att göra Herrens Moder Maria känd, älskad och ärad;  

– att tillsammans som små celler bära fram och uppenbara i vardagens liv budskapet från Herren till världen: 

att Frälsningen är vunnen. Vägen att leva detta uppdrag är försoningens och kärlekens väg (Joh. 13).94 

 

I en intervju i tidningen Dagen berättar Mariadöttrarna att Maria, Jesu mor, är ett föredöme för dem 

både i stort och i smått. De ägnar särskild uppmärksamhet åt Maria under högtidsdagen Marie 

bebådelse. Att Maria säger ja till Gud när hon svarar ängeln Gabriel och blir havande med Jesus, 

öppnar möjligheten för Jesus att träda in i vår värld som sann Gud och sann människa. Systrarna 

förklarar vad Jesu mor betyder för dem:  

 
Herrens moder betyder oerhört mycket för oss som en förebild i hur att leva som en kristen kvinna. Maria 

är den nya kvinnan som i hel tillit och i ett helt ja svarar på uppdraget att föda Guds son. Kontrasten är 

total till Eva, den första kvinnan, som i misstro bryter mot det som Gud har talat.95 

 

I artikeln ”Maria – svaret till Kvinnan också i det 20:e århundradet”, från det ekumeniska symposiet 

i Vadstena, skriver grundaren till Mariadöttrarna med egna ord om sin vilja att följa Marias exempel. 

Det var Gud som öppnade vägen för henne till Guds son genom Maria. Därför valde hon att följa 

människan Maria och hennes exempel, för att i förening bära Kristus liv in i världen. Genom att 

frälsaren Kristus kom in i världen, tack vare Maria, blev hon moder även för den nya sanna livslinjen 

som återupprättar Skaparens ordning. Enligt Mariadöttrarnas grundareär därför talet om Jesus som 

världens Frälsare orealistiskt utan Maria. Paulina bekände sitt ursprung som mariadotter, inte längre 

som sprungen ur den första kvinnan, Eva. En mariadotter är bärare av Kristus här på jorden ända in i 

evighetens rike.96 

Den lutherska kvinnokommuniteten Mariadöttrarna har en motsvarande rörelse i Katolska 

kyrkan. Från början fanns de endast inom SvK men kom att delas i två grenar 1988. Den ena grenen 

uppstod när några systrar konverterade och bildade en katolsk benediktinsk gemenskap inom 

93 Mariadöttrarna, ”Maria – svaret till kvinnan också i det 20:e århundradet” i Maria i Sverige under 1000 år. Föredrag 
vid symposiet i Vadstena 6–10 oktober 1994, (Skellefteå: Artos, 1996), 959. 
94 Svenska kyrkan, Mariadöttrarna av den Evangeliska Mariavägen, http://www.svenskakyrkan.se/klostren/mariadot-
ter.htm (hämtad 14-11-27). 
95 Dagen, http://www.dagen.se/livsstil/maria-l%C3%A4r-oss-att-s%C3%A4ga-ja-varje-dag-1.102532 (hämtad 2014-10-
29). 
96 Mariadöttrarna, 963. 
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Katolska kyrkan. Den andra grenen finns kvar inom de lutherska kyrkorna i Sverige, Danmark och 

Finland och är organiserad som en privat sammanslutning. Båda kongregationernahar utvecklat en 

ekumenisk gemenskap med varandra. Skillnaden mellan de båda kyrkorna där dessa kongregationer 

finns framträder i organiseringen av dem. De romersk-katolska systrarna är en integrerad del av 

kyrkan medan de evangeliska Mariadöttrarna, även om klosterlivet erkänts av Svenska kyrkan, är en 

privat sammanslutning. 

I Birgitta Laghés avhandling om Gunvor Norrman finns en förklaring till denna konversion 

och uppdelning. Den traditionella lutherska kallelsetanken är att kvinnans kallelse finns i familjen 

och består i att bli maka och mor. I den katolska traditionen talade man däremot om kallelse bara i 

samband med prästkallet och ordenslivet. Laghé menar att klosterliv blev en form av kvinnlig 

frigörelse under 1900-talet i Sverige, då en ensamstående kvinna kunde förverkliga en fullödig 

gudsrelation utan att gifta sig. Det katolska ordenslivet innebar en möjlighet för kvinnor att följa sin 

kallelse utan att bli maka och mor. Laghé tror även att frågan om möjligheten att viga kvinnliga präster 

i SvK bidrog till Vadstenasystrarnas konversion. 

Det var inte helt enkelt att etablera och upprätthålla kloster i Sverige vid mitten av 1900-talet, 

därför att religionsfrihetslagen från 1951 begränsade rätten att grunda kloster i Sverige. Trots att SvK 

var positiv till ordensliv under den tid då Mariadöttrarna grundades, kunde inget officiellt kyrkorätts-

ligt erkännande göras, och inget ekonomiskt stöd kunde ges. Först vid biskopsmötet 1990 erkändes 

ordensliv som ett autentiskt uttryck för Svenska kyrkans ecklesialitet, det vill säga dess sätt att vara 

kyrka. Uppdelningen av Mariadöttrarna i två grenar innebär att denna klosterrörelse finns i både SvK 

och Katolska kyrkan. De båda kommuniteterna står i nära kontakt med varandra och har goda relat-

ioner, trots dogmatiska skillnaderna mellan de båda kyrkorna som de ingår i.97 

 

Den här redogörelsen för ekumeniska processer kring mariologin har lyft fram särarter inom lutherska 

traditionen. Särprägeln blir om möjligt ännu tydligare i teologiska dokument som SvK använder i 

gudstjänst och församlingsarbete. Några sådana dokument granskas i nästa kapitel.  

 

97 Vatican radio, http://www.radiovaticana.va/scandinavo/boklaghe.htm (hämtad 2014-12-28) 
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4 Marialära och praxis i teologiska texter i Svenska kyrkan 

 
Den lutherska traditionens avståndstagande till vissa inslag i den katolska mariologin ledde inte 

nödvändigtvis till en negativ syn på Maria i den lutherska kyrkan i Sverige. Bilden av Maria är 

mångfacetterad i svensk kyrkohistoria sedan reformationen och i nutid.  

 I följande kapitel undersöker jag vilken teologi om Maria som kommer till uttryck i SvK 

kyrkan idag. Eftersom det historiskt sett skedde ett bortträngande av Maria från kyrkolivet i Sverige 

(se kap 2 ovan), ska jag här undersöka om, och i så fall på vilket sätt, Maria återigen har integrerats i 

SvK.  

 Det finns teologiska texter i SvK som uttrycker en tydlig mariologi. Vad SvK säger och lär 

om Maria framgår till exempel av dess gudstjänstböcker: Den svenska psalmboken, Bönboken och 

Den svenska evangelieboken. Dessa räknas till SvK:s grundläggande trosdokument och därför viktiga 

när jag som här ska undersöka synen på Maria. Utöver dessa tre källmaterial analyserar jag här även 

mariologin i konfirmationsmaterialet Kristen! 

 

4.1 Evangelieboken 

I Evangelieboken återfinns bibeltexter för varje söndag efter dess tema i kyrkoåret eller dess 

firningsämne. Förutom bibeltexter finns böner på samma tema. I gudstjänsten speglas söndagens 

tema/firningsämne i psaltarpsalmer, församlingssång, predikan, liturgiska färger och bruk. Predikan 

utgår ofta från evangelietexten. Bibeltexterna finns i tre serier/årgångar, som läses en i taget. Varje 

nytt kyrkoår börjar första söndagen i advent.  

SvK:s två senaste evangelieböcker, antagna 1983 och 2003, har tillägnat Maria tre 

högtidsdagar: Kyndelsmässodagen eller Marie kyrkogångsdag i februari, Jungfru Marie bebådelsedag 

samt den fjärde söndagen i advent. 98  Texter som är relevanta för Maria lyfts fram här, främst 

evangelietexter. En gammaltestamentlig text finns beskriven. 

 

 4.1.1 Kyndelsmässodagen 

Kyndelsmässodagen kallas även Jungfru Marie kyrkogångsdag och firas till minne av när Maria bar 

fram Jesus i templet. Evangeliebokens bibeltexter för den dagen är hämtade från Lukasevangeliet 

2:22–40. De handlar om hur Jesus bärs till templet av sin mor Maria. I templet väntar Symeon och 

Hanna. När Symeon får syn på Jesus förstår han vem han är. Han förstår att Jesus är den som bringar 

frälsningen och är ”ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna”. 

Lukasevangeliets text lyfter fram Maria som den som bär fram Ljuset, vilket är symbol för 

98 Eckerdal, 15. 
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Jesus. Marias funktion är att vara ljushållare som lyfter fram ljuset och gör det synligt, samt ett 

exempelför alla som vill bära fram Jesus för att ge ljus åt andra.  

Skildringen visar även att Maria är rättrogen judinna, alltså lydig inför Guds lag. När en kvinna 

födde barn medförde detta rituell orenhet. Den kunde upphävas genom att bära fram offer en månad 

efter barnets omskärelse. Man förväntades offra ett lamm och en duva, om man hade det. Den som 

var fattig behövde bara ge duvor,99 vilket verkar vara fallet med Jesu familj. Fattigdom är alltså inget 

hinder för att kunna bära fram Kristus. Snarare är det så att Gud väljer ut just den fattige och det lilla 

sammanhanget för att föra in det gudomliga i världen.  

Marias framtida lidande uttalas. Det kan ses som en motkraft till den härlighet som finns i att 

vara högt benådad och gudaföderska. Att bära Jesus innebär även smärta. Här står Maria i en tradition 

av lidande tjänare. 

Evangelieboken innehåller också två böner till varje söndag/högtid, kallad ”Dagens bön”. 

Bönerna på Kyndelsmässodagen anspelar på Lukasevangeliet. 

 
Evige Gud, du som lät Jesus bli framburen i templet,  

låt oss leva förenade med honom,  

så att vi kan komma inför dig med rena hjärtan.  

Du som med Sonen och den heliga Anden lever och verkar från evighet till evighet. Amen. 

 

samt 

 
Gud vår Fader, vi tackar dig för Jesus Kristus som återspeglar din härlighet.  

Öppna våra ögon så att vi med Symeon och Hanna ser ljuset och prisar ditt namn  

För Jesu Kristi skull.Amen. 
 

Kyndelsmässodagens böner nämner inte direkt Maria. De personer som omnämns är Jesus som bärs 

fram i templet, samt Symeon och Hanna som får en uppenbarelse i templet. Bönerna riktar sig till 

Gud, den evige eller Gud, fadern, och bönerna är kristocentriska.  

 

 4.1.2 Jungfru Marie bebådelsedag 

Jungfru Marie bebådelsedag eller Vårfrudagen (även folkligt kallad Våffeldagen) är en del av det 

svenska kyrkoåret sedan medeltiden. Högtiden infaller nio månader före jul och firas till minne av 

ängelns budskap till Maria att hon skulle föda Jesus.  

Bibeltexterna för denna dag är hämtade ur Lukasevangeliet. Varje årgång läses Luk 1:26–

38som handlar om Marias nattliga besök av ängeln Gabriel då hon får veta att hon, trots att hon är 

99Bibeln 2000, http://www.bibeln.se/las/2k/luk#q=Luk+2%3A1-21&tid=29 (hämtad 2015 -01 -05). 
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jungfru, skall föda en son. Hon får en hälsning från ängeln: ”Var hälsad, du högt benådade.” 

Den andra årgångens text är Luk1: 39–45 och handlar om Marias besök hos sin släkting 

Elisabet, Johannes Döparens blivande mor. När Elisabet får syn på Maria fylls hon av den helige 

Ande och ropar med hög röst att Maria är välsignad mer än andra kvinnor, och att barnet hon bär på 

också är välsignat. 

Tredje årgångens text, Luk 1: 46–55, är en fortsättning på den föregående och berättar om hur 

Maria besvarar Elisabets hälsning med en lovsång, vilken senare kallas Magnificat. Denna text 

återfinns även i Den svenska psalmboken som liturgisk psalm 678b. 

 
Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa 

tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans 

namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga 

verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och 

han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an 

sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid. 

 

Magnificat följer ett gammaltestamentligt poetiskt mönster, se t.ex.1 Sam 2:1. Det är osäkert vilken 

tempusform som avses i hebreiskans verb i vers 49. Är det presens(”Låter den mäktige ske”) eller 

perfektum (”Har den mäktige låtit ske”).100 I texten beskrivs en historisk kontinuitet men även ett 

frälsningshistoriskt nutidssammanhang där Maria ingår. Det som kommer att ske genom henne har 

förberetts sedan Abraham och det löfte han fick om räddning för evig tid.  

Den första årgångens gammaltestamentliga text är hämtad från Jesaja 7:10–14. Det är en 

profetia om att världens frälsare ska födas av en ung kvinna, en jungfru. Gud själv ska ge tecken åt 

folket genom att säga att en ung kvinna ska bli havande och föda en son, och hon kommer att ge 

honom namnet Immanu El, som betyder ”Gud med oss”. Texten tolkas i regel kristologiskt i en 

luthersk kontext. 

Dagens bön lyder: 
 

O Gud, Du som sände din ängel 

med bud till Maria lär oss av henne att lyssna i tro, 

så att vi kan prisa dina mäktiga verk. 

Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

 

samt 

 

100Bibeln 2000, http://www.bibeln.se/las/2k/luk#q=Luk+2 (hämtad 2015 -01 -05). 
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Gud som är alltings ursprung, 

vi tackar dig som utvalt Maria till mor åt världens Frälsare 

Fyll oss med din nåd 

så att vi, liksom hon, 

säger ja till din heliga vilja. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen 

 

Dessa böner beskriver Maria som en förebild i tron, som en lyssnande kvinna som bejakar Guds vilja. 

Maria framställs som en inspiration att prisa Gud, men Kristus är det främsta föremålet för 

tacksamheten, inte Maria. Bönerna vänder sig till Gud, fadern och skaparen. Maria beskrivs i dessa 

böner som utvald av Gud att föda världens Frälsare. Det ger henne en frälsningshistoriskt viktig roll. 

Gud föds in i världen genom en kvinna. Marias funktion är att vara bärare av Gud, därför bär hon på 

frälsningshistoria. 

 

 4.1.3 Fjärde söndagen i advent 

Fjärde söndagen i advent är en tematisk mariadag som getts namnet ”Herrens moder”. 

Evangelietexterna lyfter fram Maria och är hämtade ur Lukasevangeliet (Luk 1) och är samma som 

på Jungfru Marie bebådelsedag. Dagens bön har följande ordalydelse: 

 
O Gud, 

Du som ger oss nåd 

att som Maria glädjas över din Sons ankomst, 

hjälp oss att ta emot honom som vår frälsare 

så att vi tryggt kan se fram emot 

hans återkomst 

Genom honom, 

Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

 

samt 
Livets Gud, 

tillsammans med Maria väntar vi på barnet som skall födas. 

Vi prisar dig som låter stora ting ske. 

Hjälp oss att som Maria vila i tillit och tro på dina löften och övervinna all rädsla.  

I Jesu namn. Amen 

 

 

Dagens böner och evangelietexterna ger en annan förståelse av Marias funktion och egenskaper än 

på Jungfru Marie Bebådelsedag. Även om bönerna inte vänder sig till Maria, lyfter de fram Maria 



34 
 
mycket mer än de böner som används under övriga mariadagar i kyrkoåret. I bönerna är Maria inte 

föremål för vördnad eller tolkad som gudomlig. Hon beskrivs som en människa, men samtidigt lyfts 

hon fram som en förebild. Det hon kunde göra, kan också vi göra idag: vänta på Jesusbarnet som ska 

födas, glädjas över Jesu ankomst i världen, ta emot honom och sedan vara trygga i att vänta på hans 

återkomst.  

Maria har alltså en frälsningshistorisk roll som återkommer i kyrkans liturgiska liv, här 

uttryckt bland annat med orden ”som Maria” och ”tillsammans med Maria”. Bönerna påstår att de 

som firar gudstjänst kan känna tillit som Maria, tro på Guds löften och övervinna rädsla tillsammans 

med henne. Bönerna vänder sig till Gud, och lyfter fram livets Gud, nådens Gud och de stora 

händelsernas Gud, alltså Gud som Skapare, frälsare och livgivare. Maria är mänsklig men hon står i 

centrum av de stora händelserna. Hon är en förebild för oss i tron och hur vi ska känna tillit till Guds 

löften. Maria utgör också det bästa exemplet på hur en relation till Gud ska se ut. 

 

4.2 Den svenska psalmboken 

Att Maria fått större plats i SvK:s tro och gudstjänstliv vittnar inte minst 1986 års psalmbok om (SvPs 

1986). Vid 1975 års och 1982 års kyrkomöten togs flera principiellt teologiska steg för att bereda väg 

för en ny synlighet för Maria i 1986 års psalmbok. Här undersöker jag fem psalmtexter som exempel 

på hur Maria framställs i psalmboken. Därför gör jag inte anspråk på att täcka in allt som sägs om 

Maria i SvK:s psalmbok. De fem psalmer jag valt är författade av olika författare, både kvinnor och 

män och vänder sig till olika målgrupper. Psalmerna har tillkommit i olika tider och har därför 

påverkan från olika historiska sammanhang. 

Kyrkomötets teologiska diskussioner under 1970- och 1980-talen om Marias plats i 

psalmboken var inte utan kontroverser. Eckerdal menar att förkunnelse om Maria varit ovanliga under 

många år i SvK. Trots Marias förekomst i folklig fromhet var oenigheten stor när det gäller teologin 

om henne. Det var ett skäl till att mariamotiven i föregående psalmbok, SvPs 1937, blev 

bortprioriterade. Psalmerna skulle kunna fungera i gudstjänstlivet i den moderna evangelisk lutherska 

traditionen.101 

Bexell menar att även om Maria fick mer plats i den psalmboken så finns det fortfarande en 

viss återhållsamhet eller tveksamhet inför den ”klassiska” lutherska marialäran.102 Enligt Bexell beror 

det på att det i Sverige finns en hymnologisk konservativ linje som inte vill ha psalmer om Marias 

jungfrulighet. 

101 Eckerdal, 17.  
102 Olof Bexell, ”Maria i Sverige, Maria i Psalmboken? Allmänna kyrkomötets diskussion om Maria på väg mot Den 
svenska psalmboken 1986” i Maria i Svenska kyrkan idag i Maria i Sverige under 1000 år. Föredrag vid symposiet i 
Vadstena 6-10 oktober 1994 (Skellefteå: Artos, 1996), 893. 
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I SvPs 1986 förekommer Maria i trettiosju av psalmbokens åttahundra psalmer,103vilket kan 

jämföras med SvPs 1937, där Maria nämns vid namn i endast två psalmer och benämningen “jungfru“ 

förekommer på nio ställen. Psalmer med fokus på Maria finns inte alls. I SvPs 1986 beskrivs hon som 

jungfru tretton gånger och i SvPs 1986, nr 129, sägs hon vara ”Guds moder”, en teologisk term som 

inte fanns i SvPs 1937. 

Andra nyheter i SvPs 1986 är att Kyndelsmässodagen och Marie bebådelsedag har fått egna 

rubriker i förteckningen över psalmerna. I tidigare utgåvor fanns endast inskjutna hänvisningar till 

psalmer som var lämpliga vid dessa högtider. I SvPs 1986 blev även flera av de äldre mariapsalmerna 

bearbetade och moderniserade.104 

 

4.2.1 SvPs 1986, nr 164, ”På tröskeln till Marias hem” 

”På tröskeln till Marias hem”, SvPs 1986, nr 164, är skriven 1984 av Bo Hallberg och knyter nära an 

till bibeltexten i Lukasevangeliet. Psalmens text återger mötet mellan Maria och ängeln Gabriel, som 

kliver in över tröskeln till hennes hem. Himlen kliver in i hennes värld. Här får hon ta emot det under 

hon ”ej förstår”. Kanske är det därför hon har möjlighet att tacka ja: Gud kallar henne i den miljö hon 

kallar sitt hem. I det kända kan det okända i trygghet tas emot. 

Alla strofer behandlar bibeltexten utom den sista, där författaren släpper fokuset på mötet 

mellan de två karaktärerna och inför ett ”vi”.  

 
På tröskeln till Marias hem 

står vi med tack och lov 

för att Gud lät sin ende Son 

bli barn på denna jord. 

 

Läsaren blir delaktig i en tacksägelse, inte främst för Maria, men för undret som är möjligt genom att 

Maria säger ja till att bli mamma till barnet, Guds ende Son.105 

Även denna psalm är ett typiskt exempel på hur Marias förebild i lydnad lyfts fram. Men 

genom att hon blev uppfylld av lovprisning till Gud, utgör hon också en förebild och inspiration för 

den troende att lovprisa Gud. 

 

 

 

 

103 Bexell, 879. 
104 Bexell, 879–880. 
105 Bexell, 891. 
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4.2.2 SvPs 1986, nr 479, ”Jungfru Maria” 

Denna psalm, med text av Eva Norberg, skrevs 1957. Bilden av Maria är modern.Trots många in-

vändningar utifrån valde Norberg att teckna Maria i en icke-judisk kontext. Syftet är att göra henne 

till ett tydligare identifikationsobjekt för den moderna människan.106 

 
Jungfru Maria, jungfru Maria, 

min Herres mor 

vandrade varligt med barnet i famnen  

till kyrkans kor. 

 

Jungfru Maria, jungfru Maria, 

bar världens ljus. 

Lyfte det i sina händer och bar det 

till Herrens hus. 

 

Evigt det ljus som jungfru Maria 

till templet bar, 

lyser för folket som vandrar i mörkret 

med låga klar. 

 

Här får Maria funktioner som initiativtagare i tro, samtidigt som hon i egenskap av jungfru 

inte sjunger någon kraftfull segersång. Hon fungerar som redskap och vårdare. Hennes uppdrag ver-

kar medvetet när hon bär fram barnet, kanske kan man se det som ett offer. Varligt och värnande, i 

famnen, bär hon sitt barn fram till koret.  

Här finns en identifikationskomponent för föräldrar i luthersk kontext: Att bära fram sitt barn 

till koret i Herrens hus är något välbekant i den lutherska kyrkan. I det judiska templet bar man fram 

barnen, men där fanns inget kor. Maria blir en kristen kvinna107att identifiera sig med för föräldrar 

som bär fram sitt barn till välsignelse, dop eller andra sätt. 

Hon blir också ett identifikationsobjekt för den moderna ensamstående föräldern: Det är en 

medveten, målinriktad handling som kräver eget initiativ. Hon går inte med Josef. Hon bär barnet 

själv och får en roll som den ensamstående mamman.  

Uttrycker också överlåtelse. Maria bär varligt fram sitt barn till templet. Hon lyfter det så att 

alla kan se och få del av dess ljus.  

  

 

106 Inger Selander, Perspektiv på moderna psalmer, (Stockholm: Verbum, 1999), 127. 
107 Selander, 127. 
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 4.2.3 SvPs 1986, nr 480, ”Var hälsad, Herrens moder” 

 En av de mest omdiskuterade psalmtexterna vid kyrkomötet 1982 var Bo Setterlinds text ”Var hälsad, 

Herrens moder” (SvPs 1986, nr 480), tolkad efter Salve Regina-hymnen av Johann Georg 

Seidenbusch, 1687. 
 
Var hälsad Herrens moder, o Maria! 

Högtlovade på Jorden, o Maria! 

Träd fram, o Kerubim, och sjung,  

o Serafim, sjung med henne Herrens lov! 

Salig, salig, salig, Maria! 

 

Du goda Jesu moder, o Maria! 

I nödens stund Den trogna, o Maria! 

Träd fram, o Kerubim, och sjung,  

o Serafim, sjung med henne Herrens lov! 

Salig, salig, salig, Maria! 

 

Du födde Ljuset i vårt liv, o Maria! 

Din lydnad är vår förebild, o Maria! 

Träd fram, o Kerubim, och sjung,  

o Serafim, sjung med henne Herrens lov! 

Salig, salig, salig, Maria! 

 
Psalmen anges i psalmbokens källhänvisning med flera årtal, vilket visar att det skett flera 

textbearbetningar i historien fram till Setterlinds senaste. Den historiska kontinuiteten är viktig för 

bruket i SvK idag. Setterlinds psalm riskerade att bli struken, då flera deltagare i kyrkomötet ansåg 

att dess mariaspiritualitet kunde missförstås och betraktas som icke renlärigt luthersk.108 

En av biskoparna vid kyrkomötet 1975, Åke Kastlund, förde då fram flera teologiska argument 

till psalmens försvar. Han pekade på psalmens bibliska grund och synen på Maria som förebild. 

Setterlinds text bygger på några verser i Lukasevangeliets första kapitel109 om ängeln Gabriels besök 

hos Maria och deras ordväxling i samband med bebådelsen. Han försvarade även formuleringen ”Du 

goda Jesu moder, o Maria! I nödens stund den trogna, o Maria” och menade att kritikerna vantolkade 

ord med en distinkt teologisk karaktär. 110 Kastlund hävdade att ett viktigt tema i den lutherska 

mariologin är just Maria som förebild. Luther själv markerade vikten av att efterfölja och efterlikna 

Marias dygder. Formuleringen bör förstås som en beskrivning av en som även i nödens stund är 

108 Fjärstedt, 1006–7. 
109 Luk 1:28, 48 
110 Bexell, 883. 
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förebild genom lydnad och trohet.111 

Maria framställs i psalmen som beundrad och hyllad, dock jordisk. Hon sjunger själv med de över-

jordiska inför Gud, något som borde vara möjligt för vem som helst. Det framställs som skälet till att 

Maria är salig, lycklig. Maria är inte längre psalmens yttersta syfte och mål, vilket originalversionen 

tillstår.112 Snarare är det hennes uppdrag som står i fokus: hon framställs som en god moder till Jesus, 

hon är honom trogen i nöden och är även den som genom sin lydnad bär ljuset in i världen, in i våra 

liv. Där finns kontinuitet med henne. Maria är förebild och människan kan bära ljuset som hon gjorde.  

Eftersom psalmtexten vänder sig till Maria blev den också föremål för långa debatter vid 

kyrkomötena som föregick antagandet av den 1986: års psalmbok. Knäckfrågan var om den lutherska 

principen att mariologin inte fick gå längre än vad som finns i Bibeln. Trots att Bo Setterlinds text 

hade tydliga bibliska förankringar blev den omdiskuterad.  

 

4.2.4 SvPs 1986, nr 482, ”Salig du och högt benådad” 

En annan av mariapsalmerna i SvPs 1986 är skriven av Olof Hartman, nr 482:”Salig du och högt 

benådad”. I den första strofen riktar sig psalmens ord direkt till Maria, vilket gjorde den problematisk 

för pingströrelsens företrädare i Sampsalms-kommittén. Därför flyttades den från den gemensamma 

delen till Svenska kyrkans egen, och den bytte plats med ”På tröskeln till Marias hem”, som fick 

nummer 164.113Psalmen är anbefalld för Jungfru Marie bebådelsedag. Första strofen och sista halva 

strofen lyder: 

 
Salig du och högt benådad, 

Herrens mor som gömde Ordet. 

Sjung med oss den nya sången, 

av vars under världen skådar 

intet, intet, intet.  

 
Och när sista dagen slaknar 

sjunger kyrkan med Maria 

än Guds lov i aftonsången 

 
 

Maria är en enkel och fattig flicka men bär på Guds egen hemlighet: hon blir den som gömmer Ordet. 

På så sätt är hon också den som gömmer hemligheten om en Guds princip: det ringa bär mer kraft än 

människan kan förstå.  

111 Bexell, 895. 
112 Bexell, 890. 
113 Bexell, 891. 
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Texten beskriver också Maria som den hemlighetsfulla länken i kontinuiteten från skapelsens 

begynnelse, till den sista dagen som slocknar. Vatten är ett återkommande motiv som kännetecknar 

denna kontinuitet: livets vatten, källor i öknen, vattnet som fyller haven och barnet i livmoderns vat-

ten.  

Ett annat är beskrivningen om Abraham som fick löfte om det som snart fullbordas, genom 

Maria. Himmelriket är nära nu. Släkte efter släkte kan få sin glädje genom detta, så också kyrkan. 

Maria själv ska sjunga Guds lov med kyrkan. Skälet till detta är att inget kommer att kunna skilja 

kyrkan från Gud. Gud fyller alltet med sin nåd, lika naturligt som han fyller Maria med sin nåd: 

Kristus själv. Den högt benådade kvinnan är inte mer värd än någon annan människa: hon är bara 

utvald att bära nåden in i världen. 

 

4.2.5 Barnpsalmboken, nr 75, ”Kära Maria, vad tänker du på?” 

I förordet till Barnpsalmboken 1989 påpekas att texterna innehåller och förmedlar kristendomens 

grundsanningar, tro och livshållning. Flera av de nyare sångerna som placerats i psalmboken sägs 

vara resultat av det ekumeniska samarbetet mellan olika kyrkor. Barnpsalmboken är avsedd att 

användas i hem och skola.114 

En psalm av Eva Magnusson, nr 75, ”Kära Maria, vad tänker du på?” innehåller en något 

annorlunda mariologi: 

 
Kära Maria vad tänker du på?  

Josef är snäll men har svårt att förstå  

Gå fram till bädden och se på din son, 

vem är han lik och var kommer han från? 

Hur ska du fatta allt konstigt som skett, 

ängeln och stjärnan du sett? 

 
Kära Maria, vad tänker du på? 

Människor pratar och ryktena går. 

Under kan ingen på jorden förstå. 

Gud får man älska och tro på ändå. 

Kära Maria, vad drömmer du om, 

herdar och kungar som kom? 

 

De som sjunger vänder sig direkt till Maria, men inte i bön. Det är mer frågan om en inbjudan till 

dialog med henne eller bibeltexterna om henne. Maria framställs som en kvinna i en utsatt position. 

114 Barnpsalmboken med sånger och visor. (Örebro: Libris, 1989). 
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Hon är en människa med tvivel och bekymmer, men även drömmar. Alla som befinner sig i en 

liknande situation kan lätt identifiera sig med Maria.  

Egenskapen av gudaföderska problematiseras. Att det har skett ett under förnekas inte. Att hon 

skulle ha fött Gud är svårt att förstå, inte bara för andra utan också för Maria själv. Därför måste hon 

själv fundera över Jesus och hans identitet: Vem är han lik? Vem är han?  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att SvPs86 tog betydelsefulla steg för Marias återkomst i 

SvK. Teologin i flera mariapsalmer anknyter till den ”förträngda” lutherska marialäran, men inte utan 

diskussioner och inte fullständigt. Å andra sidan blev det nu möjligt att sjunga om Maria, och i viss 

mån även till henne, även om begränsningar gjordes i den ekumeniska delen av psalmboken.  

 

4.3 En liten bönbok 

Till SvK:s gudstjänstböcker räknas också En liten bönbok. Den nuvarande antogs av SvK vid 2005 

års kyrkomöte. Samtliga antagna gudstjänstböcker uttrycker vad SvK tror, bekänner och 

lär.115Bönboken har sedan 1500-talet kontinuerligt reviderats för att vara i takt med sin tids språk- och 

samhällsutveckling. Den nu aktuella bönboken innehåller såväl gamla böner som nyare. Dessutom 

finns böner från den världsvida kyrkan. Trots det innehåller En liten bönbok inga böner som vänder 

sig direkt till Maria. Hon framstår för det mesta som förebild och syster. 

Här ska jag lyfta fram två böner som exempel på vilka teologiska motiv som knyts Maria och 

hennes funktion i kyrkan. Den första är en bön som är anbefalld för adventstid skriven av Caroline 

Krook. Den andra är hämtad ur den finska evangelisk-lutherska kyrkans evangeliebok för Jungfru 

Marie Bebådelsedag.  

 

Bön 82 
[…] Herre, jag vill leva uppmärksamt. 

Ingen av oss vet om det är lång tid kvar. 

Vem kan mäta ut tiden för din återkomst? 

Så vill jag vara beredd denna dag att ta emot ditt rike, 

Att ta emot dig, som Maria tog sitt barn. 

 

Bön 90  
Gud, du som har skapat universum 

och gett oss livet, 

du lät din Son bli människa 

och dela våra villkor. 

115 Detta är även uttryckt i baksidestexten till En liten bönbok, 2005. 
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Vi tackar dig för Maria, Jesu mor, 

vår syster och förebild. 

Hjälp också oss att leva öppna 

för din vilja i våra liv, 

så att rättvisa och upprättelse kan ta gestalt. 

I Jesu Kristi namn.116 

 

Maria nämns endast i dessa två böner. I slutet av bön, nr 82, uttrycks en önskan om att bedjare ska 

vara beredda att vid Kristi återkomst kunna ta emot Guds rike på precis samma sätt som Maria var 

beredd att ta emot sitt barn.117 

 

4.4 Konfirmandboken Kristen! 

Ett annat dokument som behandlar mariologi är boken Kristen! avsedd för undervisning av 

konfirmander i Svenska kyrkan. Genom att mariafrågor tas upp just i samband med undervisning 

visas att det finns intresse att undervisa i mariologi. Boken är skriven av Martin Lönnebo och Stig 

Eklund och mycket lättläst. Ett kapitel på tio sidor ägnas åt Maria. I förordet till boken skriver 

författarna: 

 
Utan blygsamhet vill vi påstå att detta läromedel innebär något nytt. Vi relaterar kristen tro till nutida vetande 

och tänkande. På så sätt vill vi försöka lotsa konfirmanderna fram till ett personligt ställningstagande. Bibeln är 

skriven av människor i en tid, annorlunda än vår. Därför är det nödvändigt att föra ett samtal om hur kristen tro 

kan formas idag. 

 

Vilken marialära formuleras i denna konfirmandlärobok? Författarna skriver att det genom historien 

varit för stor betoning på en manlig Gud, men att det är de kvinnliga förebilderna som balanserar det 

andliga livet och ger ”mjuka, kvinnliga egenskaper” till den kristna tron för både män och kvinnor, 

skriver de. Alltså kan Maria bli ett identifikationsobjekt för alla kristna. 

När ängeln Gabriel kom på besök till Maria och sade att hon ska föda ett speciellt barn, så 

tackar hon ja till Gud, utan att ifrågasätta uppdraget.118 Maria är alltså en förebild i ödmjukhet. När 

hon säger ja till Gud visar hon människorna ett sätt att umgås med Gud. 

Om Maria som jungfru och om jungfrufödsel skriver författarna:  

 
Vi måste finna oss i att många saker händer utan att det går att förklara dem. Frågan om jungfrufödseln måste 

116 En liten bönbok, Antagen för Svenska kyrkan av 2005 års kyrkomöte, (Stockholm: Verbum, 2006). 
117 En liten bönbok, Bön 82  
118 Eklund, Stig och Lönnebo Martin. Kristen! (Piteå: Kristianstads Boktryckeri AB 2001), 70. 
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betraktas som en öppen trosfråga. En del tror andra inte Den kristna kyrkan bekänner, att Maria blev havande 

genom den helige Ande.119 

 

Vidare påstås att Jesus inte endast är ”gudabarnet” utan också ”människobarnet”: ”Du kan vara 

kristen, även om du inte tror på jungfrufödseln.” 120  Frågan om jungfrufödseln alltså inte är ett 

problem om man ska bekänna sig som kristen, enligt författarna. Att tro eller inte tro på den bör inte 

bestämma vår tillhörighet som kristna eller svensk-kyrkliga.  

Konfirmandläroboken anknyter till en mariafromhet som fanns före reformationen och därför 

blir Maria här mer typisk för den katolska kyrkan än den traditionellt lutherska. Ett exempel på denna 

mariafromhet är talet om Marias sju sorger eller bruket av rosenkransen. Lönnebo och Eklund menar 

att kvinnor som är förtryckta på olika sätt kan finna tröst och glädje när de identifierar sig med Marias 

smärta.121 

Att Maria är den genom tiderna mest omskrivna kvinnan i världen betyder enligt denna 

konfirmandlärobok att hon är en stor inspirationskälla för konstnärer, kompositörer och musiker med 

flera.122 Marias bön, som bygger på ängelns hälsning ”Ave Maria, Var hälsad Maria”, är ett exempel 

på denna inspirationskälla.  

 
Hell dig Maria, full av nåd, 

Herren är med dig. 

Välsignad är du bland kvinnor 

och välsignad är din livsfrukt Jesus. 

Heliga Maria, Guds moder, 

bed för oss syndare, 

nu och i vår dödsstund. 

Amen.123 

 

Detta kapitel har undersöktteologisk integration av Maria i SvK:s teologiska texter. I de olika 

dokumenten visar det sig att Svenska kyrkan, som länge har tagit avstånd från det som först var tillåtet 

av Luther och de svenska reformatorerna, mer och mer accepterar en marialära som var typisk under 

reformationen. Kyrkans nyare teologiska texter tar upp mariamotiv som direkt syftar på motiv ur 

bibliska texter, något som även var målet för reformatorerna. Den lutherdomen som uppstod efter 

reformationen medförde dock mer återhållsamma attityder. 

SvK:s teologiska dokument ligger till grund för församlings- och gudstjänstliv. Men vilken 

119 Eklund och Lönnebo, 70. 
120 Eklund och Lönnebo, 71. 
121 Eklund och Lönnebo, 73. 
122 Eklund och Lönnebo, 74. 
123 Eklund och Lönnebo, 74. 
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roll spelar egentligen Maria i praxis, och hur ser praktiserande präster på henne? Detta behandlas i 

nästa kapitel, där tre intervjuer med präster om Maria i församlingens liv redovisas. 
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5 Tre intervjuer om Marias identitet och funktion i Svenska kyrkan idag 
 

I kapitel 4 studerades förekomsten och framställningen av Maria i några av SvK:s dokument. Följande 

kapitel behandlar exempel på hur Maria framträder i praxis genom en sammanfattande redovisning 

av intervjuer med tre personer, två kvinnor och en man, i Härnösands stift, samtliga präster: Tuulikki 

Koivunen Bylund, biskop emeritus; Birgitta Blomquist, präst i Själevads församling; Lars-Åke 

Wikström, präst i Östersunds församling.  

Syftet med intervjuerna var att undersöka vilken betydelse Maria kan ha i det lokala 

församlingslivet i Svenska kyrkan, och hur informanternas bilder av Maria kan se ut. I detta kapitel 

presenteras det relevanta intervjumaterialet. Intervjufrågorna har tagit sin utgångspunkt i de frågor 

som används som analysredskap i uppsatsens slutdiskussion i kapitel 6.  

 

5.1 Tuulikki Koivunen Bylund, biskop i Härnösands stift 

Biskopen beskriver hur Jesus Kristus har varit den centrala gestalten i trosutövningen i det 

folkkyrkligt präglade stiftet. Uppmärksamheten runt Maria som något annat som enbart Jesu mor har 

traditionellt varit svag. Även nationellt på biskopsmöten har man inte haft några djupare teologiska 

diskussioner kring Marias teologiska betydelse. På samma sätt har det varit på stiftsnivå.  

Maria finns ändå närvarande i stiftets många medeltida kyrkobyggnader genom konst; målningar och 

skulpturer av henne. Användningen av Mariapsalmer förekommer under de högtidsdagar som 

förknippas med henne, i första hand vid fjärde söndagen i advent och Jungfru Marie bebådelsedag. 

Då är det ofta ätandet av våfflor, som är det viktiga i sammanhanget, inte Marias teologiska betydelse. 

Bland stiftets kvinnliga präster, i synnerhet inom nätverket ”Debora”, där man haft fokus på 

feministteologiska frågor, har även Maria förekommit som ett viktigt ämne. Förslaget till ny 

Kyrkohandbok, som prövats i många av stiftets församlingar, lyfter också fram Mariafromheten på 

ett fylligare sätt.  

 Ytterligare ett exempel på Marias återkomst i stiftet tar biskopen från renoveringen av 

Härnösands domkyrka. Då tillskapades ett nytt Mariakor i kyrkorummet. Syftet var att lyfta fram 

Maria som en viktig biblisk gestalt och vägvisare för alla kristna, inte främst som en plats för 

tillbedjan av henne.  

 Biskop Koivunen Bylund vill också lyfta fram Marias viktiga ekumeniska funktion. De 

migranter som bosatt i Härnösand uppskattar Mariakoret. I synnerhet de som har en katolsk eller 

ortodox bakgrund, gissar biskopen. Mariakoret har blivit en viktigt synliggjord symbol i stiftets 

främsta kyrka och blivit en konkret mötesplats för kristna med olika Mariatraditioner.  

 Att Maria enbart framställs som ödmjuk och lydig har varit besvärligt för de feministiska 

rörelserna inom kyrkan. Feministteologin – även inom stiftet – vill betona hennes funktion som 
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kämpe och revolutionär, en som ”störtar härskare från deras troner” eller som en syster och förebild, 

ett exempel att följa efter. Den funktionen har Maria haft för biskopen själv och den lyfter hon gärna 

upp när hon utlägger texterna om Maria. Men biskopen betonar att hon inte ber till henne. Hon refe-

rerar till Jesu ord i Matteusevangeliet (12:48–50) när Maria och Jesu bröder besöker honom, för att 

betona vikten av att inte göra mer teologi av Maria än vad bibeltexterna ger stöd för.  

 

5.2 Birgitta Blomquist, präst i Själevads församling 

Prästen Birgitta Blomquist arbetar i Domsjödistriktet som utgör en del av Själevads församling. 

Birgitta inleder intervjun med en berättelse om den madonnaskulptur som försvann från Sidensjö 

kyrka, en medeltida träkyrka från 1300-talet. Där fanns sedan 1400-talet en välbevarad skulptur av 

Maria. När den blev stulen 1999 blev församlingsmedlemmarna upprörda och krävde att få en ny 

eftersom de saknade sin Maria. Församlingen fick därför en ny madonna,124men den person som låg 

bakom stölden kunde så småningom gripas och den gamla skulpturen återfanns. Efter konservering 

återinstallerades den tillsammans med den nya madonnan 4 maj 2008.Nu finns det alltså två 

mariastatyer i det inte allt för stora kyrkorummet. Maria var nog viktig för församlingsborna, 

konstaterar prästen Birgitta. 

Hon berättar också att det har funnits en mariafigur i kyrkorummet i Domsjö kyrka. Den stod 

vid det gamla dopaltaret, men flyttades för att ge plats åt en ny orgel. Sedan dess finns den inte heller 

kvar på någon annan plats i kyrkorummet av någon för prästen okänd anledning. Det kommer att 

göras efterforskningar, för att man ska få veta om Maria avlägsnats medvetet eller inte.  

I andra kyrkor i stiftet är kyrkorummen enkla och har överhuvudtaget få utsmyckningar. I 

exempelvis Själevad finns en liten Mariafigur, men hon är inte framträdande på något sätt. 

Birgitta och hennes arbetslag ville uppmärksamma Maria vid den senaste Marie 

bebådelsedagen. Alla som tjänstgjorde och medverkade som frivilliga denna dag skulle vara kvinnor. 

Män var naturligtvis välkomna att fira gudstjänst, men arbetslaget skulle bestå av enbart kvinnor. Det 

som hände var att alla medarbetare blev sjuka, en efter en, och till slut fanns ingen tillgänglig av dem 

som skulle tjänstgöra denna dag. Hon tyckeratt det artade sig lite komiskt, eftersom ett av syftet med 

upplägget var att de ville lyfta fram den starka, självständiga och orädda kvinnan Maria. Till slut blev 

det ändå ett ganska traditionellt firande av dagen. 

Vid alla mariadagar sjungs mariasånger och psalmer. Birgitta försöker lyfta fram Maria i 

förkunnelsen utan att för den skull ägna sig åt att motivera tillbedjan eller vördnad av henne. Det är 

124Allehanda, http://www.allehanda.se/kultur/hon-var-kyrkans-trasnidare: Eva Spångberg var en av landets främsta 
kyrkliga utsmyckare. Hon utförde många monumentala arbeten i kyrkor, såväl i Sverige som utomlands. Hon gick nyli-
gen bort, 88 år gammal. Två verk i Ångermanland minner om hennes storhet. Madonnan i Sidensjö kyrka är ett av hen-
nes sista verk. Skulpturen med Maria och Jesusbarnet beställdes av församlingen som ett ersättningskonstverk för den 
medeltida madonna som stals 1999 (hämtad 2014 -12 -10). 
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viktigt att lyfta fram hennes tro, tillit och öppenhet för Guds kallelse. 

Maria är även en framträdande gestalt vid julspel och påskvandringar i Själevads församling. 

Barn och vuxna framför dessa dramatiseringar av bibeln. De vuxna som spelar är oftast personer i 

arbetslaget och många av dem vill gärna gestalta Maria. I julspelet framställs hon i regel som en 

modig människa. Hennes lydnad mot Gud var förenat med livsfara, eftersom graviditet utan att 

tillhöra en man skulle kunnat innebära att hon blev stenad till döds. Vid passionsspel eller 

påskvandringar ligger betoningen mer på Marias lidande. Då berättas om Maria som den som stod 

vid Jesu kors. Man framhäver hennes smärta i samband med korsfästelsen, känslor som varje mor 

som förlorat sitt barn kan identifiera sig med. På motsvarandesätt berättas om hennes glädje i samband 

med Jesu uppståndelse. 

I Birgittas nuvarande distriktsförsamling i Domsjö finns det för närvarande inga migranter. 

Hon tycker sig se att Maria spelar liten roll i praktiken för enskilda kristna och i hemmen. Kanske 

beror det på att lågkyrkligheten är starkt förankrad och även frikyrkligheten präglar trakten. I de 

sammanhangen har man ingen stark tradition kring Maria. 

Det var länge sedan hon deltog i några diskussioner om Marias plats i Svenska kyrkan. Inte 

heller vet hon om det finns några konkreta aktuella dokument om Maria att förhålla sig till, förutom 

de vanliga bekännelsedokumenten som t. ex Evangelieboken.  

När det gäller bibeltexter tycker Birgitta att det inte finns så många texter om Maria 

överhuvudtaget i Nya testamentet. En viktig text för henne är den i Johannesevangeliet 19:25 om 

händelsen vid Jesu korsfästelse. När Jesus ser sin mor och en av lärjungarna nedanför korset, säger 

han till henne: ”Kvinna, där är din son.” Och till lärjungen: ”Där är din mor.”125 Jesus visade omsorg 

om både lärjungen och om sin mamma. Maria vid korset är därför enväldigt viktig symbol för prästen 

i Domsjö. Hon menar att det finns stark luthersk tradition att behandla bibliska texter för det de säger 

och inte övertolka dem. 

Personligen har Birgitta Maria som en andlig förebild, eftersom den manliga gestaltningen av 

Gud varit så dominerande i den kristna traditionen. Jesus var man, och Gud framställs oftast som 

man. Kvinnliga förebilder behövs därför i kyrkan. Birgitta ser vikten av att lyfta fram Maria i 

församlingen mer än hittills. Som hon ser det behövs det en bättre balans mellan det manliga och det 

kvinnliga. Maria kan aldrig bli ett föremål för bön och tillbedjan, men hon är för Birgitta en bra 

identifieringsmodell om man lyfter fram hennes egenskaper. Särskilt viktigt är det för henne att tänka 

igenom vilka exempel och förebilder som kyrkan förmedlar i arbetet med unga och med 

konfirmander. 

 

125Bibel 2000, Joh 19:25. 
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5.3 Lars-Åke Wikström, präst i Östersunds församling 

Lars-Åke Wikström är präst i Östersunds församling sedan tre år. Han säger inledningsvis att det inte 

finns någon anledning förminska Maria. Den positiva mystiken runt Maria är något gott att lyfta fram. 

Han betraktar henne inte som en gudomlighet utan som en hjälp att se en större bredd hos Gud. I 

förkunnelsen lyfter han fram Maria som en person att identifiera sig med.  

Lars-Åke menar att Maria kompletterar gudsbilden i kyrkan. Den patriarkala traditionen i 

Svenskakyrkan ger fortfarande uppfattningar om kyrkan som hierarkisk och förmodern, vilket är en 

belastning för kyrkan. Han ser i det perspektivet på Maria som en biblisk resurs som kan komplettera 

eller nyansera den patriarkala uppfattningen om Gud och kyrkan. 

Maria uppmärksammas i Östersunds församling vid vissa söndagar, som t.ex. Fjärde söndagen 

i advent, Marie Bebådelsedag, Kyndelsmässodagen samt omkring jul då det är det naturligt att lyfta 

fram Maria som centralperson i juldramat. År 2013 valde Lars-Åke en bild av en tysk maria-ikon som 

omslagsbild till det årets adventsagendor för högmässan.  

Även 2014 infördes en ny agenda för mässor från första söndagen i advent till trettondagen. 

De hade en bild av Jungfru Maria på omslaget, men denna gång kom bilden från en målning i 

församlingens ägo. Konstverket är målat av okänd konstnär och hänger vanligtvis i Östersunds gamla 

kyrkas sakristia. Motivet är Jungfru Maria med ett litet Jesusbarn i famnen. I förgrunden ståren 

gammal kvinna och längre in i bilden en suddig figur eller en skugga av något som enligt Lars-Åkes 

tolkning skulle kunna föreställa liemannen eller djävulen. Detta mörker i bilden visar att Jesus föddes 

i utsatthet, men Maria skyddar barnet med sin kropp. 

Målningen får i juletid en framträdande plats i det stora kyrkorummet. Det glada och samtidigt 

allvarliga budskapet i den inbjuder enligt Lars-Åke till eftertänksamhet. Det visade sig också finnas 

en naturlig plats, som om den varit förberedd för tavlan: väggen bakom predikstolen var tom, sånär 

som på en spik. Tavlans höjd, bredd och färgskala visade sig passa perfekt. Reaktionerna på 

konstverkets placering blev mycket positiva.  

I Östersunds kyrka finns ingen annan bild av Maria. Däremot finns en gammal figur av Maria 

i Frösö kyrka. Kyrkan är från medeltiden och har uppförts på en fornnordiskkultplats, ett exempel på 

kultplatskontinuitet. När Sverige kristnades integrerades troligen delar i den gamla hedniska tron i 

den nya. När kyrkan renoverades på 1980-talet hittade man gamla mynt från hela Europa under 

mariaskulpturen, vilket vittnar om att det funnits en hednisk kultplats, på det ställe där Maria senare 

kom att placeras under medeltiden. Denna plats hade alltså redan tidigare varit föremål för en liknande 

kult som senare kom att utvecklas i den tidiga kristendomen.  

På frågan om han ser tecken på att Maria är aktuell i församlingens liv, svarar han jakande. 

Det märks inte minst i val av musik i olika sammanhang. Han ger exempel på verk som Karl Jenkins 

”Stabat Mater”, vilket bygger på en romersk-katolsk bön från 1300-talet och handlar om den sörjande 



48 
 
Maria vid korset. Musikverket är intressant genom att det finns två sångerskor som sjunger rollen 

som Maria, en västerländsk och en österländsk Maria. Det ger en stark ekumenisk prägel när det 

framförs. Musiken har influenser från både öst och väst, och sångtexterna sjungs på engelska, latin, 

arabiska, grekiska, arameiska och hebreiska. 

Maria syns i församlingen även i bruket av Martins Lönnebos ”Frälsarkransen”, vilken liknar 

den katolska rosenkransen. Den används ofta vid meditation och i undervisningssyfte. Den blå 

bekymmerslöshetspärlan anspelar på Marias blåa mantel som kan svepa in, omsluta och ge 

trygghet.126 

Lars-Åke menar att det finns en brist i den traditionella lutherska teologin som uppstod när 

kyrkan i Sverige kastade ut helgon- och mariabilder och därigenom gjorde tron väldigt abstrakt. Enligt 

Lars-Åke har vi människor ett behov av att känna igen oss och vår världsbild genom bilder. Därför 

blir det positiva reaktioner i församlingen när vi återplacerar bilder och ikoner i kyrkorummet eller 

finner vägar att uttrycka tro med hjälpmedel som Frälsarkransen. Bara för några decennier sedan 

skulle detta enligt Lars-Åke ha varit otänkbart i ett lutherskt sammanhang. 

 I Östersund kommer fler och fler migranter till mässan i Storkyrkan, eftersom de känner igen 

sig i den form av liturgi församlingen har, exempelvis när den apostoliska trosbekännelsen läses och 

Marias namn uttalas. Bland migranterna finns katoliker från Etiopien, Kenya och Polen, samt några 

koptisk-ortodoxa från andra länder. De kräver dock inte att få mer Maria-fromhet utan finner sig i den 

ordning som redan finns. Lars-Åke tror inte att migranternas syn på Maria är så långt från Svenska 

kyrkans. Han ser dem inte heller så homogena i sina uttryck för vördnad av Maria. Det är inte alla 

som tilltalar henne direkt. En del betraktar Maria som någon att luta sig emot. De koptisk-ortodoxa 

lånar kyrkan och församlingsgården en lördag i månaden. Deras fokusering på Maria är mycket 

tydlig, som till exempel när Marias himmelsfärd firas under sommaren. Genom att upplåta lokalerna 

på detta sätt signalerar församlingen att det inte är fel att fira Maria på det sättet, vilket har 

uppmärksammats medialt och Lars-Åke är glad över att församlingen kan samverka med dem. 

Lars-Åke tror inte att det förekommer några lärosamtal om Maria i församlingen eller på 

stiftsnivå kring Maria. Däremot utbyts tankar emellanåt mer informellt om hennes betydelse för oss 

idag. Inte heller känner han till några teologiska dokument i SvK om detta. Han litar till biskopens 

omdöme om något mot förmodan skulle bli fel i förkunnelsen av Maria och hennes funktion i 

gudstjänstlivet. Han är också säker på att Marias roll som medlare mellan Gud och människa inte har 

något fäste i den lutherska kyrka där han verkar. På sistone har Marias jungfrulighet diskuterats flitigt 

126 Den himmelsblå pärlan är livets rastplats. Ett kravlöst lugn som ger livslust och livsmod. 
 Där i lugnet närs livslust och livsmod. Här får vi vara utan att göra. Här finns inga krav. Njut. Svenska kyrka, 
http://www.fralsarkransen.se/ (hämtad 2014 -12 -15) 
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i kyrkan, vilket han inte tycker borde vara någon viktig fråga. Lars-Åke tror på mirakel, men menar 

att det inte är viktigt att veta hur det har skett. I dagens sekulariserade samhälle finns annat att 

bekymra sig om, menar han. 

Prästen tror inte att det är särskilt vanligt att enskilda kristna utövar mariavördnad i hemmen. 

Däremot har han iakttagit att personer som har ikoner i sina hem även (ibland) har rosenkransen. En 

annan iakttagelse är att kristna som attraheras av Maria även attraheras av änglar. Denna koppling 

görs förmodligen därför att Maria och änglar fyller ett tomrum i relationen mellan det mänskliga och 

det gudomliga. Maria och änglar är beskyddande och innehåller mystik. 

En central bibeltext om Maria är enligt Lars-Åke Magnificati Lukasevangeliets första kapitel 

som handlar om Marias och Elisabets möte. Den texten klargör vem Maria är, varför hon finnas med, 

och vilken funktion hon har för de troende. Lars-Åke menar att Mariaunder lång tid har marginali-

serats i lutherska kyrkor. I Marias lovsång står det att alla släkten skall prisa henne salig. Lars-Åke 

menar att det är ett budskap som visar vilken plats Maria borde ha i kyrkan.  
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6. Diskussion och slutsatser 

 

I följande kapitel analyseras den mariologi som framträder i det studerade materialet som presenterats 

i kapitlen 3–5. Varje del analyseras i varsitt avsnitt. De två analysfrågorna (som presenterades i kapitel 

1) används huvudsakligen i analysen av kapitlen 4–5, medan det ekumeniska materialet från kapitel 

3 kommer att analyseras på ett mer övergripande sätt.  

Materialet från kapitel 3 bearbetas här kortfattat utifrån vilken ecklesiologi mariadialogerna 

resulterar i. De två analysfrågorna var följande:  

 

1) Hur viktig eller framträdande är Maria i det studerade materialet? 

2) Vilken Maria återfinns i det studerade materialet? 

För att besvara fråga 2, som handlar hur Maria framställs i materialet, kommer jag som nämnts 

tidigare att skilja mellan de egenskaper som Maria tillskrivs i materialet, samt de funktioner för den 

troende som Maria har enligt materialet.  

Marias egenskaper delas in dessa i två grupper, nämligen höga respektive låga egenskaper. 

Exempel på höga egenskaper som Maria kan tänkas ha är ”gudaföderska”, ”alltid jungfru”, ”syndfri”. 

Exempel på låga egenskaper är ”vanlig människa”, ”av enkel börd”, ”ej lämplig som föremål för 

kult”.  

Beträffande Marias funktioner för den troende grupperar jag även dessa i två kategorier, näm-

ligen traditionella funktioner (t.ex. ”objekt för åkallan och kult”, ”förebedjerska”) och moderna funkt-

ioner (t.ex. ”feministisk förebild”).  

Hela analysen utmynnar slutligen i en diskussion utifrån fyra dimensioner: vilken kristologi, 

antropologi, ecklesiologi samt soteriologi framträder i materialet när det gäller Maria. På detta sätt 

hoppas jag kunna få en överskådlig bild av de mariologiska betoningar som materialet innehåller, och 

därigenom en indikation på gällande mariologi Svenska kyrkans teori och praktik idag. 

 

6.1 Analys av nutida ekumeniska dialoger 

Den ekumeniska dialogen visar på Maria som ecklesiologiskt viktig. Sedan Andra Vatikankonciliet 

blev dialogen mellan katoliker och lutheraner möjlig, eftersom Katolska kyrkan valde att integrera 

marialäran i den dogmatiska konstitutionen om kyrkan. Maria blev i högre grad kopplad tillkyrkan 

och ses som urtyp, tecken och mönster för den sanna kyrkan istället för att som tidigare ha en själv-

ständig position. Olika dokument från Faith & Order behandlar också Maria som typos för kyrkan. 

Genom sin tillit till Gud beskrivs Maria också som en viktig symbol för den kristna enheten.  
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Maria får en ecklesiologisk betydelse på två sätt. Dels kan hon i den ekumeniska dialogen 

fungera som en enande länk mellan olika traditioner. Maria blir en förenande kraft för Kyrkan. Hon 

framställs också som det främsta exemplet för troende och en förebild för andra att följa i lärjunga-

skap. 

 Den lutherska mariologin har en i grunden positiv syn på Maria i SvK idag. Vördnaden för 

Maria finns inbyggd i den svenskkyrkliga traditionen, men det finns fortfarande spänningar i synen 

på mariavördnad i den lutherska kyrkan. Maria är salig och ses som välsignad bland kvinnor, hon är 

i sanning Guds Moder, och genom att hon födde Kristus i världen intar hon en särskild plats i 

frälsningshistorien. 

 

6.2 Analys av Svenska kyrkans texter 

I kapitel 4 analyserades SvK:s gudstjänstböcker Den svenska psalmboken, En liten bönbok, Den 

svenska evangelieboken samt konfirmandmaterialet Kristen! Dessa visade på att Maria är synlig i 

dagens grundläggande svenskkyrkliga trosdokument. Däremot speglas detta på lite varierat sätt i de 

olika texterna.  

 

6.2.1 Den svenska evangelieboken  

Evangelieboken har tillägnat Maria tre högtidsdagar: Kyndelsmässodagen, Jungfru Marie bebådelse-

dag samt Tredje söndagen i advent, ”Herrens moder”. Dagens böner tillsammans med bibeltexterna 

avspeglar evangeliebokens mariologi. Beträffande den första analysfrågan (1) om Marias betydelse i 

de aktuella texterna är det naturligtvis logiskt att Maria förekommer frekvent och lyfts fram i evan-

geliebokens texter. De texter jag valt att analysera är anpassade för söndagar tillägnade Maria och har 

henne därför i fokus. Det faktum att tre mariadagar återfinns i Evangelieboken är dock i sig självt 

betydelsefullt.  

Vad gäller den andra analysfrågan – om Marias egenskaper och funktioner – finns både höga 

och låga egenskaper representerade. Flera av Evangeliebokens bibeltexter belyser Marias höga egen-

skaper. Hon beskrivs som jungfru och Guds moder. Hon beskrivs som speciellt utvald att föda värl-

dens frälsare och därför är hon salig och högt benådad. Andra höga egenskaper, som t.ex. hennes 

syndfrihet betonas däremot inte. 

Även Marias låga egenskaper beskrivs i texterna. Hennes mänsklighet visar sig på flera sätt. 

Maria är rädd och orolig. Hon är också okunnig. Även hennes ödmjukhet, ungdom, fattigdom och 

enkelhet återkommer i flera av texterna och bönerna.  

Evangeliebokens texter avslöjar en process där Maria går från oskuldsfullhet till insikt och 

växande i tro på Gud och att hon befinner sig i en historisk kontinuitet. Detta avslöjar något om Guds 

princip när en människa kallas: Gud är inte beroende av en människas förtjänster eller egenskaper för 
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att kunna använda sig av henne. Hon befinner sig i ett sammanhang som är större än henne själv. 

Guds sammanhang är evigt. Därför kan vi förstå begrepp som ”högt benådad”. Marias låga egen-

skaper gör miraklet ännu större. Gud väljer vem Gud vill för sina syften. Maria blir på detta sätt bärare 

av nåd i en frälsningshistorisk kontinuitet. Evangeliebokens böner tonar ned Marias höga egenskaper. 

I dessa lyfts istället hennes låga egenskaper fram som en vanlig kvinna som andra kvinnor, i behov 

av Guds nåd. Uppmärksamheten riktas i stället mot Kristus. Här får Maria en rad traditionella funkt-

ioner för den troende som inspirationskälla och exempel till att prisa Gud, att stå fast i tro på och att 

lyda Gud, samt att bära Kristus som är världens ljus. 

Slutligen kan sägas att Evangeliebokens berättelser och böner om Maria tillsammans skapar 

en orientering mot Gud, som har allt i sin hand och som ”verkar från evighet till evighet”. Marias 

traditionella funktion som en förebild för oss är viktig i Evangelieboken. Men den fokuserar inte 

ytterst på Maria, utan på Kristus. Det kristologiska perspektivet ger henne den höga egenskapen att 

vara en viktig länk i det frälsningshistoriska sammanhanget, vilket gäller hela skapelsen. Detta ger 

begreppet ”salig” en stark innebörd av djup glädje. Den gudstjänstfirande församlingen kan glädjas 

med Maria i hennes tacksamhet till Gud som är garanten för sitt rikes kontinuitet.   

 

6.2.2 Den svenska psalmboken 

Maria har fått större plats i SvPs 1986 än hon hade i SvPs 1937. Detta har föregåtts av många dis-

kussioner i utskott och kyrkomöten, vilka föranletts av rädslor för att Marias funktion ska komma att 

förstoras eller komma i konflikt med klassisk luthersk mariologi parallellt med behovet av att få återse 

en efterlängtad mariakaraktär i kyrkans texter. En ny synlighet för Maria bereddes inför 1986 års 

psalmbok. Kyndelsmässodagen och Marie bebådelsedag fick egna rubriker i förteckningen över psal-

merna. Maria förekommer i 37 av 800 psalmer i SvPs 1986.  

Flera av psalmtexterna vänder sig direkt till Maria. Detta markerar inte någon åkallan, mer ett 

uttryck för önskan om dialog med Maria som karaktär i bibeltexterna. Höga egenskaper lyfts fram 

för att uttrycka en beundran för henne: hon beskrivs som högtlovad, gudsmoder, jungfru, etc. Dock 

förlorar hon aldrig sin mänsklighet. I några texter betonas Marias låga egenskaper, hennes mänsklig-

het och jordiska liv starkt: hon är förälder, bor i ett hus, hon går till kyrkan med sitt barn, bär det i 

famnen och fungerar till och med som någon att identifiera sig med för en modern, ensamstående 

förälder. Maria framställs som en människa som överlåter sitt liv och det liv hon burit fram i Herrens 

händer. Marias enkelhet framställs som en styrka. Den fungerar som en Guds hemlighet i världen: 

där gömmer sig en frälsningens princip. På så sätt får Maria funktionen av att vara bärare av gudsriket, 

något som är möjligt för oss alla att identifiera oss med. Hon är som oss. Vi känner igen oss i hennes 

livssituation. Också vi kan bli bärare av Guds rike. 



53 
 
 Precis som i evangelieboken framställs Marias höga egenskaper i flera psalmtexter, hon fram-

ställs som en länk i den historiska kontinuiteten och frälsningshistorien. Mitt i det jordiska livet, kom-

mer himlen ner, oberoende av hennes egenskaper. Det höga träder in i det låga. Däremot framställs 

hon inte någonstans som föremål för åkallan och kan därför inte sägas få någon funktion som med-

lerska mellan Gud och den troende.  

 

6.2.3 En liten bönbok 

Marias förekomst i bönboken är knapp. Hon nämns endast i två böner och inga formuleringar vänder 

sig direkt till henne. 

Marias egenskaper beskrivs som låga: hon är Jesu mor, en enkel kvinna, som lyssnar till och 

bejakar Gud. Hon tillskrivs en traditionell funktion som föredöme i tro och förebild. Men även något 

som kan uppfattas som en modern betoning, nämligen funktionen som syster i tron. Precis som Maria 

bereds att ta emot sitt barn kan den troende människan beredas att ta emot Guds rike. 

 

6.2.4 Konfirmandboken Kristen! 

Kristen! är avsedd för undervisning av konfirmander i Svenska kyrkan. Den viker ett kapitel, tio sidor, 

åt Maria av totalt tjugoen kapitel på tvåhundrafem sidor. Mängden sidor som ägnas åt Maria ser 

möjligen blygsam ut, men att hon tillägnas ett eget kapitel och diskuteras på detta sätt i ett lutherskt 

konfirmationsmaterial, tyder på ett trendbrott. 

Maria säger ja till Gud och får en traditionell funktion av en förebild. Hon visarmänniskorna 

ett sätt att umgås med Gud. Men framförallt lyfts Marias mjuka och ”kvinnliga” egenskaper fram som 

något gott och här får hon också en traditionell funktion av identifikationsobjekt för både män och 

kvinnor. Även förtryckta kvinnor i världen kan finna tröst och glädje i att kunna identifiera sig med 

Marias smärta, vilket kan betraktas som en modern funktion pga. betoningen av solidaritet med för-

tryckta kvinnor. 

Här finns traditionella mariamotiv som påminner om dem som fanns före reformationen. De 

sätts dock in i ett nutida sammanhang och problematiseras. Maria får en modern funktion för den 

troende genom att representera en kontinuitet med den historiska kyrkan. Marias höga egenskaper är 

inte framträdande. Frågan om jungfrufödseln betraktas som en öppen trosfråga. Att de traditionella 

motiven som Marias lidande och hennes ”sju smärtor” lyfts fram kan tyda på ett behov av att lyfta 

fram Marias traditionella funktion som någon att kunna identifiera sig med, även i lidande och smärta. 

Detta kan tyda på ett behov att återupptäcka mystiken, i vilken Marias traditionella funktion som 

bärare av en hemlighet om Kristus blir något för den moderna människan att återvinna. 

Maria tillskrivs i boken slutligen en modern, estetisk och kulturell funktion genom sin före-

komst i historiska sakrala och folkliga texter, konstverk och musik.  
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6.3 Analys av intervjumaterialet  

Svenska kyrkans texter analyserades i föregående avsnitt utifrån de angivna frågorna om Marias be-

tydelse, hennes egenskaper och funktioner. Närmast följer en analys av det presenterade intervju-

materialet med utgångspunkt i samma frågor.  

Marias närvaro i svenskkyrkliga lokala församlingar i Härnösands stift ser ut som vara mer 

framträdande än tidigare. Däremot varierar graden av hennes återkomst mellan olika församlingar. I 

Domsjö församling har Maria faktiskt ”plockats bort”. 

Där Maria har blivit uppmärksammad har hon t.ex. fått en egen plats i kyrkan. Så skedde vid 

renoveringen av Härnösands Domkyrka, då det skapades ett alldeles nytt mariakor (Tuulikki). I 

Sidensjö kyrka finns det två mariastatyer som återinstallerades efter att en av dem stulits och varit 

försvunnen ett tag (Birgitta). I Östersunds stora kyrka har en målning av Maria placerats i det stora 

kyrkorummet (Lars-Åke).Maria märks också tydligt vid val av musik i olika sammanhang. Allt oftare 

framförs nyskrivna verk med mariamotiv, som t.ex. Karl Jenkins ”Stabat Mater” som handlar om den 

sörjande Maria vid korset(Lars-Åke).  

Mariapsalmer används vid de högtidsdagar som förknippas med henne, i första hand i 

adventstid, under Jungfru Marie Bebådelsedag, Kyndelsmässodagen och kring jul. Vid dessa högtider 

förkunnas alltid Maria.Det har vidare blivitallt vanligare att lyfta fram Marias rolli påsk- och julspel 

(Birgitta). En utveckling som iakttagits är att Maria fått en mer framträdande position bland stiftets 

kvinnliga präster och Maria är en viktig karaktär i en feministisk sammanslutning ”Debora” 

(Tuulikki). I Förslaget till en ny kyrkohandbok som har prövats i några av stiftets församlingar har 

Maria också en mer framträdande roll än tidigare (Tuulikki).  

Ett annat viktigt tecken på att Maria börjar aktualiseras i församlingarna är att fler och fler 

immigranter kommer för att fira mässa. Dessa är bland annat katoliker från Etiopien, Kenya och Polen 

samt några koptisk-ortodoxa från andra länder. I Östersund har man upplåtit kyrkans lokaler till deras 

firande av Marias himmelsfärd(Lars-Åke). Maria syns inte så ofta i hemmen, men det förekommer 

att församlingsbor har mariaikoner och ibland rosenkransen(Lars-Åke). 

Vidare belyser det studerade intervjumaterialet Marias olika egenskapersamt funktioner för 

den troende.I intervjumaterialet framträder både höga och låga egenskaper. I informanternas 

berättelser finns ett antal egenskaper som nämns av alla informanter. Hon betraktas av alla intervjuade 

personer som Guds moder, vilket är en hög egenskap. När det gäller frågan om Marias jungfrulighet 

berättas(Lars-Åke)att detta ämne har diskuterats flitigt i kyrkan på sistone och en av informanterna 

menar att frågan inte borde vara så viktig. Själva det faktum att ett mirakel har inträffat är mer 

betydelsefullt. 

En av prästerna lyfter fram en central bibeltext som tar upp Marias person, nämligen 

Magnificat, i Lukasevangeliets första kapitel. I den säger Maria att alla släkten skall prisa henne salig. 
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Genom detta klargörs vem Maria är genom att hon tillskrivs en hög egenskap(Lars-Åke).  

Bland de egenskaper som informanterna nämner återfinns även några ”låga” egenskaper, 

bland annat att hon inte är gudomlig, och att hon betraktas som en vanlig flicka och därför inte kan 

vara föremål för vördnad (Tuulikki). 

 

När det gäller funktioner förefaller de vara viktigare än hennes egenskaper för de intervjuade 

personerna. Mariastraditionella funktioner som förbedjerska eller medlare återfinns inte alls i 

informanternas berättelser. Däremot lyfts Marias traditionella funktion som förebild i tron och 

vägvisare för troende fram (Tuulikki). Maria ses också som en förebild i tillit och öppenhet för 

kallelse, lydnad och ett gott exempel att följa (Birgitta). Maria fyller också en traditionell funktion 

som identifikationsobjekt som den sörjande modern(Birgitta). 

Bland moderna funktioner, kan nämnas att Maria kan vara en viktig feministisk förebild som 

en ”kämpe och revolutionär” och som en ”syster” (Tuulikki). Hon lyfts även fram som den starka, 

självständiga och orädda kvinnan Maria (Birgitta). 

I förkunnelsen avspeglas Marias moderna funktion som en person att identifiera sig med, som 

kompletterar gudsbilden i kyrkan och nyanserar uppfattningar om kyrkan som en hierarkisk och 

patriarkal struktur (Lars-Åke). 

Maria kan också ses som den som förenar alla kristna. Genom att skapa en särskild plats för 

Maria i kyrkansom Mariakoret i Härnösands Domkyrkaeller att upplåta kyrkans lokaler I Storkyrkan 

i Östersund till kristna från andra kristna samfund som vördar Maria , låter man henne fungera som 

en ekumenisk bro för alla kristna,vilket kan betraktas som en modern funktion. 

Marias traditionella funktion som beskyddare lyfts fram. Frälsarkransens blåa bekymmerslös-

hetspärla kan ses som en symbol för hennes beskyddande mantel(Lars-Åke). 

Den positiva mystiken kring Maria är något gott att lyfta fram. Maria fyller en viktig funktion 

som estetisk upplevelse i konstverk och genom all musik som framförs i kyrkor. 

 

6.4 Sammanställning och teologisk analys 

Genom att studera ekumeniska nutida dialoger, några av SvK:s dokument samt tre prästers 

reflektioner utifrån praxis i lokala församlingar, har jag velat undersöka vilken mariologi som är 

rådande i SvK idag. 

Maria finns och hon är viktig för allt fler troende människor ochhar under de senaste 

decennierna aktualiserats i diverse ekumeniska dialoger och interna samtal. Hon finns i och 

”återvänder” till kyrkorummet i form av konst, musik och i kyrkoårets texter och böner under 

speciella högtider och det är troligt att behovet av hennes närvaro har ökat, vilket i undersökningen 
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uttrycks bero på en avsaknad av henne. Maria som karaktär, föredöme, förebild och 

identifikationsobjekt verkar vara efterlängtad. 

En dominerande bild av Maria verkar vara den enkla kvinna som fick Guds eget uppdrag, och 

just på grund av det. Marias mänskliga sidor och låga egenskaper framträder framför hennes höga. 

Samtidigt är det just i detta som hon framställs som en viktig länk i frälsningshistorien. Hon kan inte 

själv förmedla nåd men blir en bärare av Guds nåd: Jesus Kristus. I den rollen fungerar hon som ett 

viktigt föredöme för kyrkan i dess lärjungaskap. En kyrka som betonat en patriarkal struktur och även 

Guds manlighet, visar sig nu ha behov av fler feministiska aspekter, vilka Maria kan erbjuda.  

Frågan om Marias ständiga jungfrulighet och miraklet vid bebådelsen som vetenskaplig 

sanning anses inte vara viktiga frågor. Istället betonas mystiken i berättelsen om Marias roll i 

inkarnationen och närhet till Kristus. 

 

 

  Låga egenskaper   Höga egenskaper  
   Fattig    Guds moder  
   Orolig, rädd    Jungfru  
   Okunnig    Speciellt utvald  
   Ej gudomlig (mänsklig)    Prisad salig  
   Enkel, vanlig kvinna    Högtlovad  
   Ung    Länk i frälsningshistorien  
   Ödmjuk    Välsignad bland kvinnor  
   Förälder    Högt benådad  
       

 
  



57 
 
 
     Moderna funktioner  
  Traditionella funktioner    Feministisk förebild  
   Inspirationskälla    ”Kämpe och revolutionär”  
   Förebild i tron    ”Syster”  
   Förebild i tillit, öppenhet    Stark, orädd kvinna  
   Förebild i lydnad    Kompletterar gudsbilden  
   Förebild i att lyssna     Förenar kristna (ekumenisk bro)  
   Kan ge beskydd    Estetisk upplevelse  
   Symbol för kyrkan    Identifikationsobjekt som ensam förälder  
   Identifikationsobjekt för män och kvinnor    Identifikation för förtryckta kvinnor  
   Identifikation som bärare av gudsriket    Kontinuitet med den historiska kyrkan   
   Identifikation med Marias smärta    Nyanserar patriarkalisk struktur  
        

Fig. 1. För att sammanställa analysen av Marias egenskaper och funktioner kan det vara lämpligt att 
lista alla de egenskaper och funktioner som nämns i det studerade materialet. Resultatet av en sådan 
sammanställning ser ut som ovan. 

 

Det ska medges att det kan förefalla godtyckligt om en funktion ska klassificeras som ”traditionell” 

eller ”modern”. Avgörande för min klassificering har varit vilka associationer de begrepp som 

används väcker. T.ex. är ”identifikation med förtryckta kvinnor” ett uttryck som väcker samtida 

associationer, trots att förtryckta kvinnor i alla tider naturligtvis kunnat identifiera sig med Maria i 

hennes lidande. Det faktum att denna funktion hos Maria lyfts fram kan ses som ett modernt fenomen. 

Den bild som framträder av svenskkyrklig mariologi i ovanstående sammanställning är att 

höga och låga egenskaper balanserar varandra ganska väl, och att traditionella och moderna 

funktioner återfinns i ganska lika grad. Detta kan man tolka på olika sätt. Antingen som att 

svenskkyrklig mariologi är ”lagom” eller balanserad. Eller så kan man tolka det som att svenskkyrklig 

mariologi drar i modern riktning, eftersom de moderna funktionerna är lika framträdande som de 

traditionella, trots att de senare är djupare förankrade i den kristna traditionen. 
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Översikt över Marias egenskaper och funktioner genom historien i Sverige 

 
Fig. 2.Vissa av Marias funktioner kan kopplas till hennes egenskaper. Man kan till exempel göra 
tolkningen att Marias höga egenskaper som “himladrottningen” kan kopplas till Marias traditionella 
funktion som “förbedjerska”. På samma sätt kan Marias låga egenskaper, som t.ex. “vanlig kvinna” 
förknippas med hennes moderna funktion som “syster”. 
 

För att förstå SvK:s mariologi utifrån materialet, analyseras resultaten slutligen med fyra begrepp: 

kristologi, ecklesiologi, antropologi och soteriologi. Med hjälp av dessa begrepp lyfter jag fram olika 

teologiska dimensioner i den svenskkyrkliga mariologin. 

När det gäller kristologiska dimensioner avses på vilket sätt det framgår i materialet att Maria 

pekar på och lyfter fram Kristus. Några kristologiska aspekter blir tydliga i mariologin inom Svenska 

kyrkan. Utifrån ett kristologiskt perspektiv framställs hon som bärare av Kristus, världens ljus och 

Gud inkarnerad. Maria är själv inte fokus för den troendes uppmärksamhet och bön. Inte heller står 

hon på något sätt mellan Gud och människa.  

Ett motiv med kristologiska aspekter är synen på Maria som länk mellan himmel och jord. 

Den har dock inga medlande funktioner. Hennes vardagskontext framställs som en miljö där Gud 

uppenbarar sig.  

Maria är inte längre nedtonad i den svenskkyrkliga teologin, som hon varit under lång tid. Det 

finns inte längre några skäl till detta. Kristus får genom Maria det mänskliga. Hon är mor både till 

människosonen och den gudomlige, frälsaren. Hon bär i all sin mänskliga bräcklighet både människa 
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och Gud och Kristus blir på så sätt möjlig genom hennes liv. Hon blir delaktig i inkarnationens myste-

rium genom att hela tiden bära fram och leva nära Kristus. De ecklesiologiska dimensionerna lyfter 

fram de kopplingar som finns mellan Maria och kyrkan.Att Maria är typos för kyrkan har alltid funnits 

i den lutherska kyrkans bekännelse. 

Mariabeskrivningar med ecklesiologiska aspekter är inte så framträdande i det studerade 

materialet om man ser till SvK:s teologiska texter. Däremot finns aspekter i de ekumeniska dialogerna 

och i intervjuerna. Marias roll i de ekumeniska dialogerna visar att hon anses relevant för frågan om 

kyrkans enhet. De pekar på Marias viktiga förenande roll som andligt föredöme, som lärjunge och 

dess betydelse för alla kristna och kyrkans enhet. Dessutom betonas att likheterna i synen på Maria 

är större än det som skiljer traditionerna åt. Maria är en viktig historisk länk. Faith and Order accep-

terar Maria. Kommentatorer i dokumenten från Faith and Order menar att ett närmande har skett 

mellan katoliker och lutheraner i mariologinjust genom att Maria behandlas i Andra vatikankonciliets 

konstitution om kyrkan istället för att behandlas separat.  

Intervjumaterialet visar på Marias självklara plats i kyrkan. Globaliseringen och dess konse-

kvenser för Sverige som ett mer multikulturellt samhälle, bidrar till kulturella och andliga möten, där 

SvK står öppen. Marias betydelse ökar som enande faktor även lokalt.   

 

De antropologiska dimensionerna visar på teman som kopplar samman Maria med vad det innebär 

att vara människa.  

Antropologiska aspekter i analysen av materialet finns i de mänskliga egenskaper som fram-

hävs i mariabeskrivningarna. Hennes moderskap och ungdom är två återkommande motiv. Gudalik-

heten eller Marias upphöjdhet som himladrottning har tonats ned och i något sammanhang används 

Maria anakronistiskt för att skapa identifikation med moderna föräldrars andliga omsorg om sina 

barn.  

Synen på Maria som mor och lidandemotivet skapar kontinuitet med tidig mariologi men får 

i materialet moderna antropologiska implikationer, detta i samband med hennes föräldraskap. När 

motivet behandlas, beaktas den sorg och smärta som väntar Maria i Jesu framtida lidande. Hennes 

roll som sörjande mor lyfts fram och gör också Kristi lidande synligt och i någon mån begripligt för 

människan. En förälder som sörjer ett barn säger också något om barnets lidande.  

Maria har i alla tider fungerat som förebild för kvinnor och män med fokus på traditionellt 

moderliga egenskaper. Beskrivningar av Marias ödmjukhet diskuteras som besvärande inom femin-

istiska sammanslutningar, som gärna vill vända dessa motiv till att handla om Maria som en syster 

och en förkämpe för kvinnors kamp på olika områden. 
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Soteriologiska dimensioner avser Marias betydelse för frälsningen. Soteriologiskt kan konstateras att 

Maria enligt materialet är viktig i frälsningshistorien, men inte en förmedlare av frälsningen. 

Maria ”bär” frälsningen till mänskligheten genom sitt ja till Gud, genom sitt moderskap. 

Denna händelse och Marias liv står i historisk kontinuitet från skapelsens början till evig tid, säger 

texterna. Hon kopplas i SvK:s texter till Abraham och profeterna. Därmed blir hon en oumbärlig länk 

i det frälsningshistoriska skeendet. Men det är genom att föda Kristus som hon har denna roll, vilket 

betyder att den kristologiska dimensionen betonas även här.  
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Några avslutande personliga reflektioner 
 

I min barndom var Maria viktig för mig. Jag emigrerade från mitt hemland, och fann mitt nya hem i 

Sverige och med tiden i Svenska kyrkan. Jag trodde Maria var försvunnen ur mitt liv. Men det visar 

sig att det inte är så enkelt att göra sig av med henne. Hon är bångstyrig och återkom och återkommer 

då och då på olika sätt i mitt liv, inte minst genom att hon är en förebild och en inspirationskälla för 

mig.  

Jag har aldrig kunnat slutat sjunga Ave Maria och jag fascineras av olika konstuttryck och 

musikverk skrivna om och till henne. I den här processen har det hänt något med Mariabilden i mitt 

liv. Hon utplånades aldrig helt, och något nytt fick sin början i stället.  

För mig finns det paralleller och skillnader mellan min migration och Marias migrationspro-

cess från Sverige och nu åter. När jag försöker förstå vad jag varit med om ger det mig tankar också 

kring andra frågor. När jag sökt förklaringar till allt det som hänt med Maria i historien och till det 

som hänt mig i mina migrationsprocesser, har jag fått nya infallsvinklar på vem Maria är och vilken 

funktion hon har för de troende. Det är ändå inte lätt att få en klar bild av den kvinna som har blivit 

den mest omdiskuterade och uppmärksammade kvinnan i historien. 

Vi människor vill gärna äga de ”rätta” tolkningarna och de ”enda” sanningarna. Min migrat-

ionsprocess har väckt en längtan efter att få se att vi söker gemensamma vägar framåt för att bättre 

förstå Maria och så kunna stämma in det som Anna Gerge säger: 

 
Det är förmågan att älska som är Marias gåva till oss. Om vi använder den, hjälper vi till att göra världen till en 

tryggare och därmed bättre plats.127 
 

Ett uppslag till vidare forskning 

Bekännelseskrifterna berör en viktig fråga i kyrkans lära om Maria. Det gäller synen på Maria utifrån 

den lutherska förståelsen av helgon och döda. I Augsburgska bekännelsen står följande om ”dyrkan 

av helgonen”: 

 
1] Om dyrkan av helgonen lära de, att man kan hålla helgonen i åminnelse, för att vi skola lära att efterlikna 

deras tro och goda gärningar i enlighet med vår kallelse. Så kan kejsaren taga David till föredöme, när det 

gäller att föra krig och utdriva turken ur fäderneslandet. 2] Ty båda äro konungar. Men Skriften lär icke, att vi 

skola åkalla helgonen eller begära hjälp av dem, emedan den ställer fram för oss Kristus allena såsom medlare, 

försoningsmedel, överstepräst och förebedjare. 3] Han bör åkallas och han har lovat att höra våra böner, och 

127 Gerge, 13. 
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denna dyrkan täckes honom väl, nämligen då han åkallas i all nöd. 1 Joh. 2: Om någon syndar, så hava vi en 

förespråkare hos Fadern etc.128 

 

I de teologiska texterna jag undersökt i denna uppsats och i de tre intervjuer lyfts Marias fram som 

förebild för de troende. Varför just denna funktion hos Maria? Är det den ”kvinnliga” sidan av Gud 

som saknas i ett lutherskt sammanhang eller är det Maria själv som saknas?  

För lutheraner är tanken att de som har dött kan kommunicera med oss teologiskt problema-

tisk. Därför är Maria inte någon ”levande” gestalt att vända sig till i bön. Även helgon betraktas som 

historiska personer och förebilder. Enligt de lutherska bekännelseskrifterna ingår Maria i helgonska-

ran. Då är det ett teologiskt problem att vända sig till Maria, vilket några av de teologiska texter jag 

undersökt antyder att man kan.  

En intressant fråga är om inte ”mariafromhet” i någon mening förutsätter att man kan vända 

sig direkt till Maria. Lutherska synsätt på helgon och de döda gör dock tanken på en ”aktiv” Maria 

problematisk. Denna knäckfråga i mariologin vore intressant att studera eftersom den aktualiserar 

frågor om den lutherska traditionens eskatologi. 

 
  

128 ”Augsburska bekännelsen” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 66. 
                                                 



63 
 
Sammanfattning 
 

Vördnaden för Jungfru Maria var en självklar del av de kyrkliga och folkliga traditionerna i Sverige 

innan reformationen. Därefter var Marias position i den svenska kristna kontexten inte längre given. 

Uppsatsen undersöker vilken Marias ställning i SvK:s teologi och praxis har idag. Rådande hållningar 

till Maria studeras i ett antal texter som kan antas avspegla nutida svenskkyrklig mariologi, samt i 

den ekumeniska dialog som förts om Maria mellan lutheraner och katoliker. Jag har slutligen inter-

vjuat företrädare för SvK i Härnösand stift för att studera vilken roll Maria spelar i daglig praktik och 

fromhetsliv i ett lokalt sammanhang.  

Resultatet visar att Maria har fått en starkare och mer framträdande ställning i dagens grundlläggande 

svenskkyrkliga trosdokument. Genom motiv ur bibliska texter framträder en dominerande bild av 

Maria som den enkla, mänskliga kvinna som just på grund av det, fick Guds eget uppdrag. Även 

Marias roll som sörjande mor lyfts fram och gör också Kristi lidande synligt och i någon mån 

begripligt för människan. Samtidigt är det just i detta som hon framställs som en viktig länk i fräls-

ningshistorien. Hon kan inte själv förmedla nåd men blir en bärare av Guds nåd: Jesus Kristus. Maria 

”bär” frälsningen till mänskligheten genom sitt ja till Gud, genom sitt moderskap. I den rollen funge-

rar hon som ett viktigt föredöme för kyrkan i dess lärjungaskap.  

En kyrka som betonat en patriarkal struktur och även Guds manlighet, verkar ha behov av fler femin-

istiska aspekter, vilka Maria kan erbjuda. Hon är mor både till människosonen och till den gudomlige, 

frälsaren. Hon bär i all sin mänskliga bräcklighet både människa och Gud och Kristus blir på så sätt 

möjlig genom hennes liv. Intervjumaterialet och den ekumeniska dialogen visade på Marias självklara 

plats i kyrkan. Inte minst globaliseringen och dess konsekvenser för Sverige som ett mer multikultu-

rellt samhälle, bidrar till kulturella och andliga möten, där Maria är en viktig gemensam nämnare. 

Marias återkomst speglas även i kyrkorummet i form av konst, musik och i gudstjänsten i kyrkoårets 

texter och böner under speciella högtider.  
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