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Får en kyrka se ut hur som helst?
Några drag i svensk kyrkoarkitektur 1955–1975

Olof Wennås, doktorand i religionsvetenskap

Ännu under 1920-och 1930-talen bygg   des de allra fl esta kyrkor inom 
Svenska kyrkan så som de då hade byggts i fl era hundra år. Vanligast var en 
lång sträckt, mer eller mindre högrest rektangulär byggnad. Ingångsport, 
vapenhus, torn och spira med kors eller kyrktupp låg i väster, utskjutande 
kor med absid i öster och sakristia  på en av långsidorna. Ofta syntes kyrkan 
väl i omgiv ningen. Arki tekto niskt sett dominerade i stadskyrkorna natio-
nalroman tiska, nyklassi cis tiska och nygotiska stildrag.

Interiören och inredningen var i stort sett densamma överallt: Vägg- 
och golv fast altare längst fram inom en altarrund, en monumental predik-
stol högt upp på långhusets ena långvägg, dopfunt nära ingången eller vid 
koret, orgel och kör på en läktare över ingången, fasta bänkkvarter. 

Men efter andra världskrigets slut kom nyuppförda kyrkor att se helt 
annor lun  da ut. Liksom i hela västvärlden i övrigt på verkades kyrko arki-
tekturen då allt mer av moder nis men och senmodernismen (i nordiskt 
språk bruk funktio na lis men och senfunktionalismen), av okon ven  tio nella 
lösningar och av experi men t med ori ginella plan former och djärva kon-
struk tio ner. 

Armerad betong, stål och glas ersatte allt oftare sten och trä. Nya tekni-
ker gjorde det möjligt att bygga mycket höga kyrkorum utan siktskym-
mande pelare. Hela väggar av glasmosaik, färgat be tongglas eller klarglas 
an vändes för att skapa stäm nings fullt ljus eller för att vi suellt förena kyrko-
rummet med miljön utanför. Utskju tande kor och absid förekom allt mer 
sällan. Or na men teringar och de ko reringar syn tes knappast till. Samtidigt 
blev kyrkobyggnaderna mindre och anspråkslösare och dominerade inte 
längre sin miljö.

En kvadratisk central kyrkoplan med diagonal altargång ersatte allt oftare 
den rektangulära långkyrkoplanen. Vapenhuset om vandlades till förrum 
eller kyrk torg för sam varo och information. Kyrko rum met kompletterades 
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all mänt med församlingssalar och lokaler för en mångsidig verk samhet, i 
regel anslutna via en vik vägg så att kyrkorummet vid behov kunde utvid-
gas med dem. 

Vidare placerades altaret ett stycke från fondväggen och gavs gärna, men 
inte alltid, bordets form i stället för sarkofagens. Särskilda kor blev allt 
ovanligare – funktionen övertogs ofta av ett lågt podium. Där placerades 
altaret, där ersatte en enklare talarstol den monumentala predikstolen och 
där ställdes i regel också dopfunten för att dop skulle kunna ske i för sam-
lingens mitt. Även orgel och kör fl yt tades från läktaren till altarområdets 
närhet. 

Den nya kyrkoarkitekturens huvuddrag hade utvecklats främst av de 
tyska arki  tek ter na Otto Bart ning och Rudolf Schwarz. De hävdade att en 
kyrka bor de ge ut tryck för sin egenart och sitt innersta väsen. Båda aktua-
liserade några prin ciper som snart blev allmänt vägledande. En kallades 
”den heli ga vägen” (via sacra) och avsåg processionsvägen från in gång en 
fram till altaret. En annan benämndes ”den öppna ringen” och syftade på 
en grup pering vid nattvardsfi  ran det där präst och för samling stod i en del-
vis öp pen ring runt altaret (cir cum stan tes). Då kunde präs ten leda mässan 
vänd mot församling en (versus po pulum). 

Teologiska och liturgiska förändringar 
Vad berodde nu de här förändringarna på? För att kunna besvara den 
frågan måste man forskningsmässigt sett arbeta gränsöverskridande med 
arkitekturhistoria, teologi- och liturgihistoria och samhällsvetenskap som 
huvudämnen.

Ett sådant tvärvetenskapligt studium ger snart vida handen att sam-
tidens allmänna arkitekturtrender och de nya teknikerna betydde mycket, 
framför allt för exteriörerna. Men mer betydde tveklöst tidens nya teolo-
giska och liturgiska tän kesätt, utvecklade och förmedlade av den liturgiska 
förnyel se  rörelsens före trä dare. Liturgin är kyrkans bygg herre, hävdade de.

Förnyelserörelsen ha de ut gått från romersk-katol ska strävanden i början 
av 1900-talet. Den hade snart nått även protestantiska kyrkor och där fått 
större framgång än inom den romersk-katolska. Den hade efterhand blivit 
en driv kraft för den eku me  nis ka rörelse som såg en enad världs vid kyrka 
som vi sio närt mål. 

Oroade av den allmänna sekulariseringen och av gudstjänst- och natt-
vardsfi ran dets tillbakagång sökte sig förnyarna tillbaka till de fornkyrkliga 
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källorna. Där lärde de sig att se alla krist na som ett en da guds folk i vars 
gudstjänster inte bara präs  ter na utan också lekfolket ak tivt borde medver-
ka. De lade också stor vikt vid den per son li ga guds upp le vel sen och vid 
för samlingslivets gemenskaps ka rak tär. De försökte därtill fördjupa guds-
tjänst - och bönelivet, stärka natt vards  fi  ran det och för  verk liga en nytesta-
mentlig för sam  lingssyn som byggde på det allmän na prästadömets prin-
cip. 

Allra mest förefaller emellertid de se kularise rings teologiska tankar ha 
betytt vilka spred sig över hela västerlandet un der 1960-talet. Enligt dem 
fanns det inte två skilda världar – en helig och en profan – utan en 
enda värld, och den var Guds. Därför borde bibeltolkningen och den 
kristna trosläran av my tolo gi seras, kyrkobyggnaderna avsak ra liseras, guds-
tjänsterna avri tu aliseras och kyr kans språk och begrepp moder ni seras i var-
daglig riktning. Tyngdpunkten i för  kun nelsen bor de inte läng re ligga på 
utomvärdsliga utan på inomvärlds liga före te elser, t.ex. exi stentiella frågor 
och sociala rättvisefrågor. Och de betraktade inga uttryckssätt som främ-
mande för litur gin – i den kun de ingå även lek och dans, teater och pro fan 
musik. 

Ungefär samtidigt uppkom ny my stiken och den karismatiska rörelsen. 
Båda bidrog till att nya guds tjänstinslag skapades så som medi tation, 
lovsång av s.k. Taizé-modell, fria böner och t.o.m. tungo målstal. Ur 
gudsfolks tan ken växte fram för sök att skapa husför samlingar och hus kyr-
ko r för hus mässor i van liga fl erbo stads hus. Vid samma tid vann den anglo-
amerikanska idén om en mång- eller allak ti vi  tetskyrka allt starkare gehör.

Under 1960-talet infördes åtskilligt av de nya tänkesätten i dokument av 
olika slag. Här skall endast två helt kort beröras.

För den romersk-katolska kyrkans del ansåg sålunda Andra Vatikankon-
ciliet 1963 att predikans och församlingsgemenskapens betydelse borde 
fram hållas mer än ti di  gare. Den andliga folksången borde främ jas, andra 
instru ment än orgel accepteras och icke anstötlig god konst alltjämt om-
huldas. Kyrkorummet borde lämpas efter liturgins fordringar och utfor-
mas så att lekfolkets aktiva med verkan i guds tjänster och an dak ter under-
lättades.

Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Uppsala 1968 – med rom-
ersk-katolska kyrkan som observatör – antog en liknande resolution. 
Medlemskyrko rna råddes där att göra guds tjänsten mer begriplig för alla, 
upp  mun tra lekmännen att i större ut sträck ning ta aktiv del i den och att 
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för lägga den till även andra plat ser och tidpunkter än de vanliga. Nya for-
mer av förkun nelse borde införas, såsom dialog, drama och bild konst. Mo-
dern kyr ko arki tektur, konst och musik borde medvetet användas mera så 
att förståelsen av det krist na budskapet under lätta des. 

Det är nog inte svårt att förstå att denna teologiska och liturgiska ut-
veckling ledde till förändringar av kyrkobyggnaden och främst kyrkorum-
met. Det tradi tionella kyrkorummet passade helt enkelt inte för de nya 
gudstjänst former na och den vidgade församlingsverksamheten. Det läm-
pade sig inte heller så väl för lek   folkets medverkan, och de främjade inte en 
le vande trosge men skap med evan geli serande verksamhet för seku lari serade 
män niskor. 

I debatterna om kyrkobyggnadens uppgift och funktion gjorde sig två 
olika syn sätt gällande. Enligt det ena skul  le kyrkan ge avskildhet och ro, 
hög tidlig känsla av Gudsnärvaro och helighet; det kunde ske bl.a. ge nom 
hög takresning och stäm nings  skapande ljus. Enligt det andra skulle kyrkan 
vara en öp pen del av stadens pulse rande liv, vara ljus och varm, enkel och 
inbjudande, fl exibel och mång si digt an vänd    bar. Den skul le vara en verklig 
vardagskyrka utan särskilt sakral prä gel, närmast ett allaktivitetshus.

Aktörer och aktörsgrupper i förändringsprocessen
Vilka gick då i spetsen för den nya kyrkoarkitekturens in förande i Sverige? 
Var det arkitekterna, prästerna, konstnärerna eller byggnadskommit-
teerna?

Genomgånget material visar att ganska många präster, ar ki tekter, konst-
histo riker och andra av saken intresserade redan några år efter freden 1945 
före tog studie resor till Eu ro pa och USA eller läste nyutkommen litteratur 
om kyrko byg gandet där. De spred sedan sina erfaren heter och intryck i 
dags pres sen och i tidskrifter som Arkitektur och Vår lösen.

Andra engagerade sig i olika aktörsgrupper med mer eller mindre fast 
anknyt ning till Svenska kyrkan. De fl esta av aktörerna hade någon förank-
ring i hög kyrk liga kretsar. De betraktades inte sällan som kryp to-katoliker 
men försäkrade att de endast ville främja katol ska i meningen allmänkyrk-
liga åsik ter och bruk. 

Några utåt aktiva mot ståndarkretsar har inte påträffats. Däremot har 
många en skilda arkitekter och präster ställt sig avvisande eller tveksamma 
till någon eller några av de nya liturgiska och arkitektoniska uppfattning-
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arna. Bland dem märks särskilt en grupp biskopar och präster som uthål-
ligt slog vakt om Svenska kyrkans evangelisk-lutherska traditioner. 

Så till några aktörsgrupper som uppenbarligen hade ett avgörande 
infl ytan de på förändringsprocessen. De behandlas i den ungefärliga tids-
ordning i vilken de framträdde. 

Först då kyrkoherden Gunnar Rosendal i Osby och några av hans 
menings fränder. Rosendal gav redan 1935 ut sitt liturgiska program Kyrk-
lig fö r nyelse. Det var starkt färgat av inslag som betraktades som romersk-
katolska, t.ex. bikt, korstecken, processioner och rökelse. Tio år senare 
publi cerade han skriften Ka pellbygge och restauration. Där betonade han 
att kyr kan var Guds heliga hus och att man därför inte kunde t.ex. dricka 
kaffe i kyrko rum met - det fi ck man göra i församlingssalen. Han ansåg 
att arki tek ten själv måste vara troende för att kunna bygga en god kyrka. 
Altaret borde vara fristå en de och av sten, eller av hårt träslag om det gavs 
en stenskiva med fem kors inristade. Predikstolen borde utgöra en enkel 
pulpet – de bom bas  tiska barock predikstolarna kunde förpassas till ett mu-
seum, tyckte han. Dop funten borde placeras vid ingången eller i ett särskilt 
baptisterium. I koret borde fi nnas ett sak ra  ments hus (för invigt bröd och 
vin), en piscina (för skölj vatten från kal ken och dopfunten), ett kre dens-
bord (avlastningsbord för natt vards kärlen),  stolar för de dagliga bönerna 
och i absiden en biskopsstol.

I antologin Kyrkans liturgi tog arton förnyelsevänner till orda, bland dem 
kyr ko her den Kjell Barnekow. Han betecknade kyrkan som ”det vigda, sa-
krala rum met avskilt från världens oro och larm” och såg mässan som ”ett 
sakralt myste rium”. Inte bara kyrkorummet var heligt för honom utan 
också kyrkogården, klockor na, al tar run den och nattvardens bröd och vin.
 

Synpunkterna delades i stort av prosten Axel Rappe, för övrigt den ende 
i anto login som direkt uttalade förståelse för den moderna arkitekturen. 
Avgränsning en mel lan kor och långhus borde inte vara skarpt markerad, 
menade han således, efter som natt varden borde fi ras gemensamt av präst 
och lekmän som ett enda Guds folk. Lång huset borde såsom den kristna 
familjens samlingsrum vara hemlikt och om bonat och präglas av en varm, 
intim och inbjudande stämning. De fasta bän karna borde bytas ut mot 
lösa stolar i en friare gruppering. 
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Detta visar att Rappe hade sin önskebild av kyrkobyggnaden klar för sig 
tio år innan han gav ut sin vitt spridda bok om den nya kyrko arki tektu ren. 
Den bar titeln Domus Ecclesiae, dvs. Församlingens hus.

En andra aktörsgrupp utgjorde Småkyrkorörelsen med Småkyrkostiftel-
sen i Göteborg och Kyrkfrämjandet i Stockholm som främsta företrädare, 
med präs terna Gunnar Rudborg respektive Lars Ridderstedt som dyna-
miska verksamhets ledare. Småkyrkorörelsens främsta uppgift bestod i att 
med hjälp av bl.a. in sam lingar, syföreningsauktioner och frivillig arbets-
kraft stödja uppförandet av min dre och enklare kyrkor i storstädernas nya 
bostadsområden. 

Båda dessa organisationer bedrev fram till 1970-talets början en mycket 
om fattande verksamhet i form av tidskrifts- och bokutgivning, kurser 
och konfe ren ser, utställningar, arkitekttävlingar, rådgivning i byggnadsfrå-
gor mm. Dess före trädare deltog mycket fl itigt i kyr ko byggnadsdebatten. 
Ifråga om små kyrkans egenart utkristalliserade sig två skarpt skilda linjer. 
Den ena hävdade strängt att småkyrkan i alla avseenden utom beträffande 
storleken skulle utformas som en traditionell kyrka och att den absolut 
inte fi ck användas till profana aktiviteter. Den andra menade att frågan om 
församlings salens anknyt ning till kyrkorummet var bagatellartad och att 
småkyrkan främst borde under lätta en mångsidig för sam lingsverksamhet 
enligt tidens krav.

En tredje aktörsgrupp – kanske den mest infl ytelserika – blev Sigtuna-
stif tel sens årliga tredagars konfe ren ser för arkitekter, konstnärer och präster 
1954–1971. De planerades och leddes av direktorn Olov Hartman och 
samlade i ge nom snitt 80-talet deltagare. 

Konferenserna behandlade samspelet mellan liturgi, kyrkorum och 
kyrko konst i ett brett samtidsperspektiv. Varje konferens byggdes upp 
kring ett över gripande tema som varierades i föredrag, fördjupades i dis-
kussioner och sam tal och konkreti se ra des i utställningar och rundturer till 
nya kyrkor och kapell. Prak tiskt prövades olika alternativ till inredning av 
kyrkorum liksom nya litur  gier med modernare och folkligare framtoning 
än de traditionella. 

Några få exempel får konkretisera. Hartman varnade sålunda 1956 för 
att det sakrala rummet kunde bli ”en stolt skapelse av skönandar i stället 
för av helig ande, imponerande monument i stället för den levande för-
samlingens hem”. Och småkyrkan kunde bli ”ett skönt krypin för den 
lilla kretsen av fromma, dess intimitet en ny barriär för dem som är an-
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norlunda, dess enkelhet en ursäkt för att kyrkan vågar existera”. Egentligen 
är kyrkan bara ett vindskydd, det glömde många som byggde katedraler, 
slutade han. 

Vid samma konferens poängterade docenten Stig Lindholm att man nu 
måste ”hävda altarets, nattvardsbordets, rätt och värja kyrkorummet mot 
att deklas se ras till en vanlig predikolokal, där altaret inte är stort mer än 
en kombination av blomsterbord och bokhylla”. Balansen mellan altare 
och predikstol blev bättre om man utformade kyrko rummet som en mat-
sal och ett vardagsrum. Matsalen blev då koret med altaret som bord och 
vardagsrummet blev långhuset. Predik stolen behövde inte vara märkvär-
digare än att husfadern kunde tala från den till sitt folk. Bänkarna måste 
ha knäfall för bön – det var viktigare än att man satt bekvämt, betonade 
Lindholm.

Konferensen 1966 blev särskilt experimentbetonad. Ett enda föredrag 
hölls och det rörde de djärva nysatsningarna på liturgins område i den väs-
terländska kristenheten. Hartman höll ett kort anförande om det öppna 
kyrkorummet som en teater och arkitekten Rolf Bergh förklarade att vår 
öppna kultur krävde ett kyrkorum där man lade särskild vikt vid gemen-
skapen. I övrigt kunde deltagarna se en utställning om inredning och ut-
smyckning av en monteringsbar kyrka, ritad av Bergh, delta i en mässa 
med jazz musik, i en rörelsegudstjänst under vilken Gunnar Rosendal läste 
Fader vår till ackompanjemang av dansare, i en målar gudstjänst där konst-
närerna fyllde fondväggen med färger, samt i en bildgudstjänst med form- 
och färg skiftande diabilder från fl era projektorer till elektronisk musik. En 
”nyli tur gisk” morgon mässa fi rades med altaret ställt mitt i församlingen. 

Sigtunakonferensernas stora betydelse för vårt lands liturgiska och kyrko-
arki tek to nis ka ut veck    ling är allmänt omvittnad. Via radio och TV, artik-
lar och re portage i böcker, dags tid ning  ar och tidskrifter spreds erfarenhe-
terna från dem till långt större kretsar än de när mast in vol ve rade. Man 
kan se dem som en idé- och tankesmedja där de nya tänkesätten med 
stor öppenhet och fantasi omvand lades till konkreta arki tektur- och inred-
ningsförändringar. 

Sist bör erinras om att konferenserna inte utgjorde normerande arenor 
utan enbart diskussionsfora. De medverkade ändå aktivt i förändrings-
processen genom att deltagarna fi ck en fördjupad för ståel se för kyrkorum-
met, dess uppgift och dess utformning och måhända även en väl grundad 
övertygelse att följa. 
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Förändring genom diskussion, kanske man kan säga. Den metoden 
tycks för övrigt ha präglat hela förändrings pro ces sen 1955–1975. Denna 
process kan enligt min mening med rätta kallas ett verkligt paradigmskifte. 

Får en kyrka se ut hur som helst?




