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Sammanfattande resultat
Resultaten av studien tyder på att förändringstakten vad gäller kyrkobyggnadernas fysiska
tillstånd än så länge är låg i Sverige, i synnerhet i relation till den mediala och inomkyrkliga
uppmärksamhet som frågan om övertaliga kyrkor har fått. Antalet sålda kyrkor är förhållandevis litet och antalet rivna (och icke ersatta) kyrkor ännu mindre. I de församlingar som har
sålt kyrkor eller genomfört stora förändringar för att fylla dem med fler funktioner har förändringsprocessen pågått under lång tid, i regel startade den innan kyrkan skildes från staten.
Som studierna visar är nuvarande lagstiftning och kyrkoordning inte utformade för att reglera
försäljning av kyrkor, men eftersom få försäljningar har kommit till stånd och inneburit förhållandevis få protester hos församlingar och antikvariska myndigheter har bristerna fått liten
uppmärksamhet.
Förändringar i och av kyrkobeståndet har sedan 1980-talet kopplats till begreppet “pastoral
övertalighet” som innebär att församlingar har fler kyrkor än deras verksamhet kräver. Som
fallstudierna antyder tycks dagens definition av övertalighet inte främst syfta på praktiska
behov. Övertalighet tycks snarare bero på ”problemattityden” och på församlingens beredvillighet att göra sig av med kyrkobyggnaden, vilket i sin tur ger flera tolkningsmöjligheter.
Tydligt i sammanhanget är att den kyrkoantikvariska ersättningen spelar en viktig roll eftersom den möjliggör storskaliga restaureringsåtgärder och därmed fungerar som ett tungt

vägande argument för att låta byggnader var kvar i kyrkans ägo. En observation i sammanhanget är att svenska kyrkobyggnader, i internationellt perspektiv, är i mycket gott skick och
kostnadsnivån för förvaltning och underhåll generellt hög. Det kan ifrågasättas huruvida nivån
överskrider det som krävs för ett långsiktigt bevarande.
I såväl svenskt som europeiskt perspektiv handlar forskning om kyrkor till stor del om arkitekturens och konstens tillkomst och betydelser medan färre projekt behandlar kyrkor såsom
föremål för kulturarvsprocesser. I svenskt perspektiv kan också konstateras att samtidigt som
forskningen om de materiella objekten fortsätter att dominera, har detta kunskapsfält under de
allra senaste åren vidgat sitt fokus till att omfatta frågeställningar och metoder som också har
förbättrad hantering som mål. En drivande kraft i utvecklingen är sannolikt den kyrkoantikvariska ersättningen, vilken har möjliggjort omfattande vårdinsatser och bidragit till att specifika
och generella förvaltningsproblem uppmärksammas.
I enlighet med KML och KAE omfattar statens ansvar endast kyrkobyggnadernas kulturhistoriska värden medan ansvaret för de religiösa bruksvärdena ligger på Svenska kyrkan.
Denna uppdelning mellan kyrkans sekulära och religiösa innehåll visar sig i våra studier vara
svår att upprätthålla. Det är också vår uppfattning att uppdelningen försvårar ett helhetsansvar
för kyrkobyggnadernas förvaltning.
Tre slutsatser kan dras gällande kyrkornas förvaltningsförutsättningar: 1) De lokala, situationsspecifika villkoren för kyrkornas framtida liv varierar stort. Demografiska skillnader, lokal politisk kultur, historiska händelser etc skapar olika förutsättningar i olika delar av landet.
Skillnaderna avgör handlingsutrymmet när en kyrka definieras som övertalig. 2) Det förekommer lite systematisk samverkan på lokal nivå mellan kommunala planerings- eller kultur/turistorgan, den kyrkliga församlingen och lokala föreningar kring vård och långsiktigt
förvaltande av kyrkobyggnader. 3) Rollfördelningen mellan stat och kyrka ger kulturmiljövården en passiv roll i förvaltningen. Idag ligger fokus på precisering av kulturhistoriska värden och tillståndsgivning. Svenska kyrkan bygger å sin sida upp en antikvarisk expertis, men
har inte ansvar för beslutsfattandet som till exempel gäller i Storbritannien genom the Ecclesiastical exemption. Däremot ligger ansvaret för fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen på Svenska kyrkan, vilket i praktiken ger organisationen en avgörande roll för kyrkobyggnadernas förvaltning.
Bakgrund och syfte med projektet
I 1995 års principbeslut om en separation mellan kyrka och stat fastslogs att bevarandet av de
kyrkliga kulturminnena var en angelägenhet för hela befolkningen. Trots markeringen av kyrkan som ett nationellt kulturarv och bibehållandet av lagskyddet enligt Kulturmiljölagen, innebar förändringarna att Svenska kyrkan (Svk) som ägare ensam ansvarar för bevarandet.
Som kompensation för merkostnader som följer av lagskyddet erhålls en kyrkoantikvarisk
ersättning för staten.
Idag finns fler kyrkor än som anses praktiskt nödvändiga för församlingsarbetet. Det talas
om en ”pastoral övertalighet” på omkring 20 %. En medlemsprognos visar att Svk kommer att
tappa 860 000 medlemmar från 2010 till 2019. Detta är inte överraskande; det är däremot statens bristande intresse för konsekvenserna. Ansvaret för lagskyddade övertaliga kyrkor är
formellt en fråga för ägarna, de lokala församlingarna. Ur kyrkans synvinkel kan det ekonomiska ansvaret för oanvända kyrkobyggnader kraftigt minska resurserna för församlingslivet.
I Svk:s utredning Närhet och samverkan 2011 sägs: ”Som kulturminnen har kyrkobyggnaderna en betydelse som rör hela samhället. Sett från kyrkans utgångspunkt är dock kyrkobyggnadernas primära funktion att ge rum för gudstjänst.” För lokalsamhället, antikvariska myndig2

heter och Riksdagen är den växande övertaligheten en stor utmaning. Den kommer att kräva
ekonomiska resurser och uppfinningsrikedom för att finna hållbara lösningar. Det gäller särskilt de värden som utöver de religiösa aktiveras kring kyrkomiljöerna i denna situation.
Syftet är att dels belysa vilka lösningar som hittills utvecklats och för närvarande diskuteras i ett internationellt jämförande perspektiv, dels analysera hur gällande lagstiftning skapar
öppningar och låsningar i frågan om ansvaret för pastoralt övertaliga kyrkor. Projektet tematiserar det komplexa samspelet mellan sakrala och sekulära värden, inklusive den särställning
som det kulturhistoriska värdet har fått i den offentliga regleringen av Svenska Kyrkan.
Syftet är utöver att analysera och förstå dagens situation, också att involvera relevanta aktörer i en transdisciplinär kunskapsutveckling som kan stödja utvecklingen av kyrkoantikvarisk praxis.
Kortfattad teori- och metoddiskussion
Den värderingsteoretiska ansatsen behandlar relationen mellan kyrkornas sakrala och sekulära
funktioner, som gudstjänstrum, nationella kulturarv och som gestaltningar av identitet. Värderingsfrågan inom kulturvården behandlas bl.a. av Lindblad (2010), Brajer (2009), Wienberg
(2010) och lyfts till ett generellt plan av Muñoz-Viñas (2005) och Mason (2008).
De institutions- och förvaltningsteoretiska ansatserna behandlar kyrkans och de antikvariska myndigheternas nya förutsättningar genom förändrade regleringar och nya förvaltningsuppgifter. Projektet anknyter till den religionssociologiska sekulariseringsforskningen. Av
stor relevans är deltemat som rör framväxten av ”civila religioner” under moderniseringens
gång (Casanova 1994) och idén om religion som kollektivt minne (Hervieu-Léger 2000).
Kyrkans musealisering kan förstås i ljuset av den ”migration av helgd” från kyrkan till nationen, som inträdde under 1800-talet (Cavanaugh 2011) och som innefattar ett ”förheligande av
kulturarvet". Ett svenskt religionshistoriskt perspektiv ges i Claesson och Neuhaus (2014). En
historisk ansats kombinerad med kulturarvsteoretiska perspektiv tas i flera deltstudier. Forskning om kyrkorivningar och restaureringsideologi som Åman (2008), Wetterberg (1992), Elmén-Berg (1997) och Fernlund (1982) och liknande internationella studier som Swenson
(2013) och Coomans (2012) bidrar med viktiga kunskaper. Samtida aspekter på religiösa kulturarv behandlas t.ex. av Coomans et. al. (2012), Dahlberg et al (2010) Sjöström (2007). Slutligen grundas vår syn på fallstudiemetodik grundas i första hand på arbeten av Stake (2006)
och Johansson (2002).
Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Projektets resultat redovisas i fyra tematiska delar: en internationell och framförallt europeisk
översiktsstudie av kyrkobyggnadernas förvaltningsförutsättningar, en precisering av den
svenska situationen, studier av kyrkobevarande i Sverige samt en avslutande del som behandlar försök att möte den aktuella situationen med olika planeringsinsatser.
I det följande noteras endast referenser i de fall texten uttryckligen hänvisar till ett forskningsarbete. Referenser som underbygger de egna resultaten återfinns i artiklar och den kommande
antologin.
Europeiskt perspektiv på kyrkor i förändring: kunskapsöversikt och nätverksarbete
De europeiska majoritetssamfunden, katolicismen och protestantismen, befinner sig sedan
länge i en situation präglad av sjunkande antal utövare och krympande resurser (Stovel m.fl.
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2003, Tsivolas 2014, Fornerod red. 2015). Den generella trenden till trots finns stora skillnader mellan de tolv europeiska länder som projektet har fokuserat på. Studien har i huvudsak
inriktats på fyra aspekter: ägande, lagstiftning, ekonomiskt stöd och förändringar över tid.
Frågor har ställts rörande juridiska och politiska lösningar, nationell kulturmiljölagstiftning
och tillsynsansvar, förändringar i byggnadsbeståndet samt finansieringsformer till underhåll
och restaurering.
I majoriteten av de europeiska länderna ägs kyrkobyggnaderna av sina respektive samfund
eller lokala församlingar och det formella ansvaret för förvaltningen ligger på den religiösa
organisationen. I Frankrike, Belgien och Norge har också de världsliga kommunerna ansvar
för byggnaderna. Vad gäller lagskydd utmärker sig de nordiska länderna i det avseendet att
majoritetssamfundets kyrkor skyddas genom särskilda lagtexter. I övriga delar av Europa tilllämpas listning och kyrkorna likställs med andra kulturhistoriskt värdefulla objekt.
Minskande ekonomiska resurser är en allmän tendens, men det finns en skillnad mellan
medlems- och avgiftsbaserade samfund och anhängar- och gåvobaserade där de senare tycks
mer känsliga för enskilda händelser som påverkar de ekonomiska premisserna. Sverige är
unikt vad gäller statens lagreglerade stöd till kyrkornas underhåll, i övriga länder får kyrkorna
dela anslag med andra kulturhistoriska byggnader.
Trots minskande kyrksamhet är det bara i vissa länder som ett stort antal kyrkoförsäljningar och -omvandlingar har genomförts under de senaste seklet. Här utmärker sig framför allt
Nederländerna och Storbritannien där förändringstakten har varit hög sedan 1960-talet. Försäljning av kyrkor regleras på olika sätt, men generellt gäller att samfunden avgör när och till
vem en kyrka bör säljas.
Faktorer såsom antal invånare per kyrka, landets allmänna ekonomiska förhållanden och
urbaniseringsgrad förefaller ha liten betydelse för de europeiska kyrkornas situation. De
olikartade förutsättningarna har historiska orsaker som främst rör förhållandet mellan kyrkan,
den sekulära staten och allmänheten. Hur detta förhållande har tolkats och reglerats har i sin
tur gett upphov till de juridiska och ekonomiska ramar som vi bedömer är av största vikt för
dagens hantering av kyrkobyggnaderna: lagstiftningen som styr användningen, storleken på
de offentliga bidragen till kyrkorna som kulturarv, och villkoren vid ombyggnad och nyanvändning. Att ländernas förvaltningsförutsättningar varierar speglas inte minst i de nationella,
politiska debatterna om kyrkobyggnadernas tillstånd, och i de forskningsfrågor som aktualiseras.
Hur den sekulära staten kan försvara medborgarnas rätt att utöva sin religion, samtidigt
som den värnar deras tillgång till de religiösa byggnaderna som kulturarv är en fråga som har
utretts i de flesta västeuropeiska länder där kyrka och stat har gått skilda vägar. I Frankrike,
som projektet har ägnat en särskild studie, har den också gett upphov till ett forskningsfält
med tydligt fokus på kulturarvsrätt. Här kan tillkomsten av begreppet kulturarv (patrimoine
culturel) knytas till det sena 1700-talets radikalt förändrade syn på religiösa byggnader
(Leniaud 2002, Fornerod 2006, Prelot 2010). Till skillnad från i Sverige fick kyrkobyggnadernas omvandling från kultbyggnader till historiska monument, en dramatisk och ideologiskt
villkorad start i och med revolutionen. När katolska kyrkans egendomar övertogs av den nya
republiken, revs eller byggdes om, föddes synen på kyrkobyggnaden som ett historiskt monument, inte bara över religion utan också som nationens materialiserade minne (Morisset &
Noppen 2005, Prelot 2006).
Idag beforskas rätten till kyrkorummet ur ett såväl juridiskt, etiskt som kulturpolitiskt perspektiv (Basdevant Gaudemet mfl 2006). Enligt 1905 års lag, som skilde den franska staten
från katolska kyrkan, ska staten förhålla sig neutral i konfessionsfrågor och vare sig erkänna,
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avlöna eller subventionera någon form av kultutövning. Lagen gjorde kommunerna till ägare
av kyrkobyggnader uppförda före 1905 och fastställde att dessa ska användas för religionsutövning fram tills dess att formellt beslut om avveckling fattas. Den religiösa funktionen utesluter onekligen annan användning, samtidigt nyttjas kyrkorna de facto för andra ändamål,
framför allt såsom kulturbyggnader (Fornerod 2006).
Den franska kulturminneslagstiftningens påverkan på den religiösa användningen är generellt liten (ibid.). De skyddade religiösa byggnadernas rättliga status präglas förvisso av deras
dubbla funktioner, kult och kultur, men lagstiftningen skyddar i första hand religionsutövningen. I likhet med svenska förhållanden uppstår ibland rättslig konflikt när förvaltningen av
kyrkan som kulturarv innebär att religionsutövarens rätt att ordna lokalerna efter sina behov
ställs mot det allmännas intresse av kulturarvet. I Frankrike är det tre parter som måste samverka: religionsutövaren, den kommunala ägaren och den statliga förvaltning som i fallet med
de listade kyrkorna ansvarar för byggnaden som kulturarv.
Förutom en omfattande litteraturgenomgång har den internationella, framförallt europeiska
översiktsstudien av kyrkobyggnadernas tillstånd också baserats på löpande internationell
samverkan med forskare och andra aktörer. Med Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet
som medaktörer deltog flera av projektetmedarbetarna i bildandet av den europeiska organisationen Future for Religious Heritage som ägde rum vid ett möte i Canterbury 2010. Organisationen har idag fler än 130 medlemmar och associerade medlemmar från 37 länder, främst i
Europa men också i Nordamerika, Afrika och Asien.
Vi var också en av initiativtagarna till nätverksprojektet ALTERheritage som pågick 20132015, där de sex deltagande parternas representanter anordnade workshops med olika teman
rörande förvaltningen av det religiösa kulturarvet. Teman som behandlades var: verktyg för
övertaliga kyrkliga föremål (Nederländerna); verktyg för utvidgade bruk av kyrkobyggnader
(Storbritannien); religiösa kulturarv och turism (Tyskland); modeller för värdering av religiösa byggnader som bedömts övertaliga (Sverige), pilgrimsvägar som del i förvaltningen av
religiösa byggnader (Spanien); utbildning och förvaltning för bevarande av religiösa byggnader (Belgien). I projektet deltog förutom forskare och studenter, också medlemmar från
Svenska kyrkan och representanter för kulturmiljövården. Förutom de erfarenheter som arbetsmöten och studiebesök bidrog till, gav nätverket också upphov till konkreta projektsamarbeten i Sverige. ALTERheritage nätverksarbete dokumenterades också i en rapport som utgivits på engelska, tyska och spanska.
Inom ramen för projektet har specialstudier gjorts av återbruk och omvandlingar av kyrkobyggnader i Italien med fokus på situationen i Rom, samt av den förvaltningsmodell för utvidgade bruk av övertaliga men fortfarande invigda kyrkor, vilken utvecklats av organisationen Churches Conservation Trust (CCT) i England. CCTs förvaltningsmodell syftar till att hitta
långsiktiga användningsområden för kyrkor genom sk. 'regeneration projects'. Arbetet har tre
metodiska steg: 1) identifiering av kulturella betydelser, 2) identifiering av kompletterande
användningar och värdering av deras konsekvenser, 3) utveckling av en långsiktigt hållbar
förvaltningsstrategi. Grundläggande i CCTs arbete är långsiktighet och systematik, och att
integrera alla berörda i processens samtliga steg. Arbetet vilar på tre grundstenar: verka i och
genom lokala nätverk; upprätta en långsiktig verksamhets- och ekonomisk plan; göra en
grundlig kulturhistorisk analys.
Med utgångspunkt i studien av CCTs arbete genomfördes i samverkan med Hudiksvalls
museum en tvådagars workshop i Härnösands stift tillsammans med representanter för CCT,
stift, församlingar, region, länsstyrelse och kommuner. Som en följd av nätverksarbetet i AL5

TERheritage-projektet har liknande initiativ till samverkan med CCT tagits och genomförts i
Lunds stift.
Svenska perspektiv på kyrkan som kulturarv
I studien av aktuell svensk forskning om kyrkan som kulturarv har vi kunnat konstatera att det
fortfarande är fler forskare som intresserar sig för kyrkobyggnadens historia, konst och
material, än det finns forskare som ägnar sig åt att förstå de pågående kulturarvsprocessernas
inriktning, bakgrund och konsekvenser. Samtidigt som forskningen om objekten fortsätter att
dominera, har kunskapsfältet under de senaste åren vidgat sitt fokus. För att tala i termer av
forskningsmotiv förekommer idag både forskning som har fördjupad teoretisk förståelse som
mål, och sådan som i första hand strävar efter förbättrad praktisk hantering. Drivande i utvecklingen är sannolikt den kyrkoantikvariska ersättningen, vilken har möjliggjort omfattande
vårdinsatser och bidragit till att specifika och generella förvaltningsproblem uppmärksammas.
I sammanhanget är det viktigt att påpeka att kulturarvsbegreppet används med olika innebörd inom olika vetenskapliga sammanhang. Forskning om kyrkliga kulturarv är ett fält som
befinner sig i skärningspunkten mellan flera ämnen. Majoriteten av forskningen bedrivs idag
vid institutioner för kulturvård, konstvetenskap och arkeologi, en mindre andel vid institutioner för historia. Utmärkande för de aktiva forskarmiljöerna är att projekten bygger på samarbeten mellan olika universitet, discipliner och aktörer utanför vetenskapssamhället. De senaste
fem årens forskning om det kyrkliga kulturarvet kan också sorteras på många sätt: efter disciplin, efter användning av källmaterial eller efter synen på kulturarvsbegreppet (kulturarv som
ting och företeelse, kulturarv som process) – för att ta några exempel.
Ordnar vi projekten efter innehållsmässigt fokus framträder fyra löst sammanhållna teman;
1) fysisk förvaltning, 2) betydelseförskjutning och kulturarvisering, 3) kyrkan som konstnärligt och kulturhistoriskt objekt och slutligen 4) kyrka och liturgiskt bruk i förfluten tid. Dessa
teman ansluter i stora delar till Svante Beckmans tidigare sortering av kulturarvsforskningen i
sin helhet (Beckman 2012). I korta drag ordnar han forskningen i relation till två axlar, där
den ena beskriver perspektiv på kulturarv, och den andra kunskapsintresse eller forskningsmotiv. Kulturarvet beforskat såsom å ena sidan social praxis, å andra sidan objekt utgör den
ena axelns två poler. Den andra axeln har förståelseintresse (teoretiskt) vid den ena polen och
hantering (utvecklings- eller förbättringsintresse) vid den andra.
social process

förståelse

hantering

objekt
Figuren ovan är en förenkling av den indelning som Svante Beckman tecknade i föredraget ”Kulturarvsforskning
vad är det?” vid en workshop i Linköping 2012.

Genom sorteringen uppträder fyra områden, i vilka kyrkoforskningen kan placeras. I flera fall
är emellertid kunskapsintressena hos dagens forskning överlappande och olika perspektiv på
kulturarv ryms inom samma projekts ramar.
Flertalet projekt är lätta att placera i fyrfältaren. Det gäller till exempel de som ”kombinerar förståelseintresset med uppfattningen av kulturarvet som en social institution, som ett socialt definierat handlingsfält eller ’sektor’.” Här är centrala forskningsområden musealisering6

en av kyrkor, växlande restaureringsideologier och värderingskonflikter i antikvarisk kyrkoförvaltning. Även projekt vars forskare kombinerar förståelseintresset med uppfattningen av
kulturarvet som ett objektsfält har en tydlig plats i fyrfältaren. Här återfinns den forskning
som söker tolka och förstå historiska konst- och kulturföremål, det vill säga stora delar av
1900-talets konstvetenskapliga, byggnadshistoriska och etnologiska forskning om kyrkor.
Forskning med objektsinriktning och hanteringsförbättring som huvudsakligt motiv rymmer
till viss del naturvetenskapliga, konserveringstekniska studier. Flera projekt med förbättrad
hantering som huvudsakligt kunskapsintresse, grundar sig också på och finansieras som en
följd av behov formulerade av Svenska kyrkans församlingar.
Idag finns därutöver projekt som inte låter sig sorteras med samma lätthet. Ett exempel är
den forskning som har förståelse som sitt huvudsakliga kunskapsintresse och i vilka hantverksprocessen lika mycket som föremålet utgör forskningsobjektet. Förståelsen för process/objekt fungerar i dessa studier som ett medel för att nå större kunskap om historiska skeenden, som handlar om samhälle och sociala praktiker. Ett annat exempel är den förståelseinriktade forskning som har historiska diskurser som sitt främsta studieobjekt, där resultatet är
tänkt att ligga till grund för en förbättrad hantering av objektet.
Projektets genomgång av publiceringar visar att det inom flera miljöer i Sverige finns en
framväxande forskning om de kulturarvs- och förvaltningsprocesser som är knutna till
Svenska kyrkan. På sikt kan det ge en grund för en vetenskapligt baserad analys av dagens
kulturarvspolitiska ställningstaganden till kyrkobyggnadernas förvaltning, liksom av den professionella förvaltningen i sig.
I projektet konstateras att den antikvariska praktik som har utvecklats kring kyrkobyggnadernas hantering bör förstås i en religions- och kulturpolitisk kontext som sträcker sig utöver
kulturmiljölagens avgränsade sammanhang och har rötter längre tillbaka tiden. Det var de
långa historiska banden mellan stat och kyrka som – i propositioner, utredningar och utskottsutlåtanden – berättigade en långtgående särbehandling av Svenska kyrkan.
Omtanken om det kyrkliga kulturarvet spelade en viktig roll i relationsförändringen, dels
det materiella med fokus på kulturhistoriskt värdefulla kyrkor, dels det immateriella med fokus på Svenska kyrkan som historiskt etablerad nationell och lokal gemenskapsinstitution.
Både Lagen om Svenska kyrkan och kulturmiljölagen innebar en form av ”rättslig historisering” där lagstiftaren föreskrev att de historiskt etablerade immateriella kyrkliga förhållandena
och de materiella kyrkoförhållanden som rådde vid 2000 ska bestå. Till skillnad från kyrkans
religiösa funktioner uppfattades bevarandet av kyrkorna som kulturarv som en självklart statlig uppgift, där staten inte hade någon anledning att förhålla sig neutral. Svenska kyrkan såg
kyrkobyggnaderna i första hand som lokaler för gudstjänstfirande, och deras historiska värde
som en uppgift för staten.
Idag är kulturarvet den mest reglerade delen av Svenska kyrkans verksamhet och i den ansvarsfördelning som etablerats framstår denna reglering lätt som en yttre inskränkning i kyrkans frihet. Samtidigt tycks kyrkan allt mer benägen att använda sitt symboliska kapital – inklusive kulturarvet – för att ta en mer aktiv roll i samtiden.
I projektet har en specialstudie studerat bakgrunden till och den långa och komplicerade
tillkomsten av den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE), åren 1958 till 1998. Det är tydligt
att idén om en ekonomisk ersättning till Svenska kyrkan – för den begränsning i förfoganderätten till kyrkorna som det starka lagskyddet i och tillståndsplikten som Kulturmiljölagen
innebär – har tillkommit i en komplicerad diskussion om kyrkliga utjämningsbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och allmänhetens rätt till kulturarv och kyrkor i hela landet. Det är i detta
7

politiska och kulturella spänningsfält som den antikvariska praktiken utspelar sig, med professionella kulturvårdare såväl inom kyrka som stat.
Det svenska kyrkobevarandet och den antikvariska praktiken
I översikter och fallstudier har projektet undersökt vad som hänt med kyrkorna efter relationsförändringen mellan kyrka och stat år 2000. Studierna visar att förändringar har ägt rum, men
att dessa än så länge är förhållandevis begränsade. Antalet försäljningar av tillståndspliktiga
kyrkor är relativt få, och mer omfattande ombyggnader eller drastiska funktionsförändringar
är sällsynta. Oron över vad som ska hända i framtiden med minskande medlemstal och försämrad ekonomi, är däremot stor och har så varit sedan 1970-talet. Planeringen inför kommande utmaningar har tagit sig nya mer systematiska uttryck, bland annat i Svenska kyrkans
fastighetsutredning. Detta sker inte bara på central nivå inom kyrka och stat, utan också i stiften och även de enskilda församlingarna, som ibland är väldigt små, förbereder sig.
Sedan år 2000 har omkring sextio av Svenska kyrkans kyrkobyggnader sålts och ytterligare
ett tjugotal har genomgått en grundlig ombyggnad för att anpassas till nya användningsområden. Bakom siffrorna finns nästan lika många församlingar, vars specifika behov och bakgrund har präglat förändringarna. Majoriteten av de sålda kyrkorna byggdes under 1900-talets
senare del och kallades då kapell eller kyrksalar. Flertalet av dem ligger i Härnösands och
Luleå stift, men alla stift utom Gotlands har genomfört försäljningar. Omkring en tredjedel av
dessa unga, avyttrade kyrkor har fortsatt att fungera som gudstjänstlokaler i ett annat samfunds regi, en mindre andel har istället omvandlats till verksamhetslokaler och en del till bostäder. Bland de sålda kyrkorna finns också tjugoen byggnader som är uppförda före 1940, en
egenskap som betingar dem ett högt kulturhistoriskt värde enligt Kulturmiljölagen. Dessa
kyrkor ligger i första hand i de södra stiften och flera av dem byggdes ursprungligen för en
annan funktion.
Försäljning av en kyrka föregås inom församlingarna av en process som vanligtvis sträcker
sig över flera decennier. Motiven bakom försäljningarna som vi har kunnat urskilja i fallstudierna, kan sammanfattas under tre rubriker: Ekonomi, verksamhetens behov samt byggnadens
(bristande) betydelse.
De ekonomiska motiven formuleras ofta på något av följande sätt: Församlingen behöver
göra besparingar. Drift- och underhållskostnaderna är för höga i relation till användningen.
Kostnaderna för fastigheterna beräknas öka i framtiden. De ekonomiska ramarna förväntas
minska i framtiden och/eller församlingen vill göra nya investeringar. Motiven som har med
verksamhetens behov att göra formuleras ofta på följande sätt: Kyrkan används sällan och av
få medlemmar. Det finns inget behov av lokalerna. Församlingen vill omprioritera, samla
och/eller utveckla sin verksamhet under färre tak. Som vi tolkar processerna bakom kyrkoförsäljningarna handlar de viktigaste, om än minst uttalade motiven om byggnadens lilla eller
minskade betydelse för församlingen och lokalsamhället. Dessa motiv kan sammanfattas i
följande ordalag: Det finns ingen begravningsplats. Kyrkan har länge stått tom. Den är inte så
gammal. Kyrkan byggdes vare sig av eller för församlingen. Den ser inte ut som en kyrka.
I majoriteten av fallen har de inblandade aktörerna varit överens om byggnadernas låga
kulturhistoriska värde. Efter avyttrandet har kyrkorna, med antikvariska myndigheters goda
minne, genomgått mer eller mindre omfattande ombyggnader.
De församlingar som har genomfört en radikal ombyggnad av sin kyrka ligger uteslutande i
de södra stiften. Kyrkor har i alla tider anpassats till nya liturgiska behov och demografiska
förutsättningar. Det nya i dagens situation är dels det uttalade syftet låta kyrkorummet fylla
fler funktioner, dels ombyggnadernas skala. När förändringarna väl genomförs har diskuss8

ionen om att prioritera i fastighetsinnehavet vanligtvis pågått länge. Processen startade ofta
med försäljning av prästgårdar och församlingshem. Variationen i de rumsliga förändringarna
är förhållandevis få och kan beskrivas som separat tillbyggnad, läktarunderbyggnad, inredning av korsarm och bortplockande av bänkinredning.
Det är framför allt två, sinsemellan sammankopplade motiv som har drivit på förändringarna, oavsett om det är ombyggnad eller försäljning som har genomförts. Det ena motivet handlar om ekonomi och om strävan att inför framtiden skapa större ekonomiska marginaler. Det
andra motivet handlar om viljan att göra kyrkan mer levande genom att koncentrera verksamheterna.
Att döma av såväl Kulturmiljölagens som den gällande Kyrkoordningens utformning och
innehåll har försäljning av Svenska kyrkans kyrkobyggnader hittills inte uppfattats som en
fråga som behöver regleras. I juridisk mening är Svenska kyrkan ägare till kyrkobyggnaderna
och det står församlingarna fritt att sälja sina kyrkor. Kyrkans egna regelverk rör endast urbruktagande och därför kan försäljning av en kyrka genomföras utan att kyrkan är tagen ur
bruk. I kyrkoordningen finns heller inga riktlinjer för hur själva försäljningen av kyrkor bör gå
till. Kyrkobyggnadernas generella lagskydd är inte knutet till den religiösa funktionen och vid
en försäljning förändras inte det formella skyddet enligt Kulturmiljölagen.
I en studie av Åtvidaberg analyseras hur en enskild församling tar sig an övertalighetsproblematiken i ett skarpt läge och vilken roll som kyrkoantikvarisk ersättning har spelat i processen att finna en långsiktigt hållbar lösning. Den studerade processen inleddes med ett ifrågasättande av rimligheten i att lägga ned stora penningsummor på Åtvids stora kyrka när den
knappt användes, och avslutades med kyrkans öppnande efter en större ombyggnad i december år 2015.
Det kan tyckas som ett faktum att Åtvids Stora kyrka är en övertalig kyrka eftersom det
pastorala behovet av den sedan länge har upphört. Men beteckningen ”övertalig” är mångtydig. Det finns många kyrkor som används sparsamt eller inte alls, som kallställts och stängts,
utan att karakteriseras som övertaliga. Att man på ett generellt plan kan konstatera att Svenska
kyrkan har många fler kyrkor än vad den kyrkliga verksamheten kräver, är något annat än att
utpeka en enskild kyrkobyggnad som övertalig. Stora kyrkan bedömdes under en period som
övertalig av ledande krafter i församlingen och av antikvarisk expertis när frågan om dess
framtid problematiserade och dramatiserades. Idag finns det inget som tyder på att församlingen uppfattar kyrkan som övertalig och det finns således inte längre något övertalighetsproblem att lösa. Övertaligheten bestäms såtillvida snarare av problemattityden än av det faktiska mönstret för kyrkobruket.
I ljuset av hur skeendet kom att utveckla sig kan det karaktäriseras som en öppning och en
stängning av en process som inramas av perspektivet att Stora kyrkan är problematiskt övertalig. Väckandet av övertalighetsproblemet visade sig vara en effektiv metod för att mobilisera
lokala, regionala och centrala resurser för att bibehålla två kyrkor i Åtvidaberg. Därmed
stängdes processen och Stora kyrkan upphörde att vara problematiskt övertalig, oberoende av
om den ur pastoral nyttjandesynpunkt förblir övertalig.
I en fördjupad studie av de tre ombyggda kyrkorna Hemmesjö, Örslösa och Vessige har de
rumsliga och arkitektoniska strategierna för att inrymma fler funktioner i kyrkobyggnaden
analyserats. Kyrkorna är byggda på landsbygden mellan 1800-1850-talet och visar stora likheter. Gemensamt är också att förändringen har skett inom byggnaden, att stil, material och
färgsättning i tilläggen bryter mot befintlig inredning, samt att koret bevaras. Vad som skiljer
är antalet nya funktioner och strategier som valts för gestaltningen. För att sammanfatta kan
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sägas att olika territoriella strategier har använts för att skapa nya funktioner där integration
eller separation, rumsligt och visuellt ser olika ut i de tre kyrkorna.
Projektet har också särskilt studerat kyrkor som omvandlats för nya religiösa innehåll. I
Mikaelskyrkan i Uppsala stift och Nacksta kyrka i Härnösands stift, har diskussionen varit
ovanligt konfliktfylld. I Mikaelskyrkan handlar det om olika synsätt på kyrkobyggnaden mellan olika religiösa grupperingen inom Svenska kyrkan, samt om spelet mellan markexploatörer, kyrkans brukare och antikvariska myndigheter. I Nacksta har kyrkan sålts till en katolsk
församling som i sin önskan att transformera kyrkorummet hamnat i konflikt med de antikvariska myndigheternas syn på kulturhistoriska värden, en konflikt som dock förhandlats och
kunnat resultera i kompromissförslag.
Även i exemplen Trefaldighetskyrkan (Tyska kyrka) och Fredrikskyrkan i Karlskrona, som
ligger på manifesta lägen invid Stortorget, har debatten varit livlig. Ambitionen att förena
församlingens och turismens starka krav på nya funktioner, och samtidigt slå vakt om kyrkorummets helhetsverkan kulturhistoriska dimension, har emellertid motiverat en tidig och systematisk dialog som underlättat processen. Att staden och kyrkorna är en del av världsarvet
Karlskrona bidrar till en beredskap inför de hänsynskrav som reses, samtidigt som det ställer
avvägningen mellan bevara och utveckla på sin spets.
Sammanfattningsvis har projektet resulterat i en rad slutsatser gällande förutsättningarna
för den antikvariska praktiken och planeringen av kyrkobyggnadernas vård och utveckling. 1)
De lokala, situationsspecifika förutsättningarna för kyrkornas framtida liv varierar stort. Demografiska skillnader, lokal politisk kultur, historiska skeenden etc skapar olika förutsättningar i olika delar av landet. Skillnaderna avgör handlingsutrymmet när en kyrka blir övertalig.
2) Det förekommer liten systematisk samverkan på lokal nivå mellan kommunala planeringseller kultur/turistorgan, den kyrkliga församlingen och lokala föreningar kring vård och långsiktigt förvaltande av kyrkobyggnader. 3) Rollfördelningen mellan stat och kyrka ger kulturmiljövården en passiv roll i förvaltningen. Idag ligger fokus på precisering av kulturhistoriska
värden och tillståndsgivning. Svenska kyrkan bygger å sin sida upp en antikvarisk expertis,
men har inte ansvar för beslutsfattandet som till exempel gäller i Storbritannien genom the
Ecclesiastical exemption. Däremot ligger ansvaret för fördelningen av den kyrkoantikvariska
ersättningen på Svenska kyrkan, vilket i praktiken ger organisationen en avgörande roll för
kyrkobyggnadernas förvaltning.
I en avslutande del av projektet har vi också studerat några av de praktiska utvecklingsprojekt och försök som drivits i olika regi för att möta planeringens utmaningar.
Svenska kyrkan, som har funnit planeringsunderlag och processerna kring kyrkobyggnadernas förändringar otillfredsställande, har arbetat med att utveckla nya metoder för värdering. Avsikten är att öka delaktigheten i värderingsarbetet, medföra bredare värdebeskrivningar och bättre tillvarata kyrkornas kulturvärden. Den ideologiska grunden finns i internationella
konventioner och dokument och i den nationella kulturpolitiken. Utvecklingsarbetet har varit
framgångsrikt på så vis att förslag fått gehör inom Svenska kyrkans nationella nivå och därför
kunnat drivas framåt. Men det har också mötts av kritik och motstånd, inom och utanför kyrkan. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har, parallellt med Svenska kyrkan, arbetat med en modell
för kulturhistorisk värdering och urval, vilken resulterat i en plattform publicerad 2015. De
båda organisationerna har tidvis samarbetat, men också kritiserat varandras arbeten. Svenska
kyrkan har hävdat att RAÄ:s plattform har alltför snäv definition av “kulturhistoriskt värde”
och att den föreslagna processen är alltför expertinriktad med bristande delaktighet från olika
intressenter. RAÄ har i sin tur uttryckt att Svenska kyrkan i sin handledning blandat ihop roller och ansvar i arbetet med värderingar.
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I projektet kan vi konstatera att Svenska kyrkan och de antikvariska myndigheterna har utvecklat olika strategier i förhållande till KML, KAE och till regleringen av relationen mellan
kyrka och stat. Riksantikvarieämbetet har betonat grunden i KML och KAE och den åtskillnad mellan kulturhistoriska värden och religiöst bruk som kommer till uttryck i dessa. Den
formella rollfördelningen och det antikvariska ansvaret för det kulturhistoriska värdet har lyfts
fram. Myndighetens önskan att förtydliga innehållet i det “kulturhistoriska”, och därmed ytterligare klargöra rollfördelningen, har under senare år tagit sig uttryck i framtagandet av en
plattform för kulturhistorisk värdering. Plattformen är tänkt att användas som utgångspunkt
för att skapa transparens och förutsägbarhet i myndighetsarbetet och i den professionella praktiken.
Svenska kyrkan har å sin sida lyft fram det politiskt breda innehållet i överenskommelsen
mellan kyrka och stat, och markerat Svenska kyrkans del i och ansvar för kulturarvet. Man har
betonat vikten av en kunskapsuppbyggnad och en värderingsprocess som inkluderar fler aktörer och ökar den lokala delaktigheten i kulturarvsarbetet. På det sättet åberopas en kulturpolitisk dimension som potentiellt går utöver, och indirekt motiverar det starka skyddet i KML
och KAE.
Detta angreppssätt kan vi också finna på stiftsnivå. I Lunds stift bedrivs ett arbete som utgår från Riksdagens kulturpolitiska mål från 2009, i meningen ”vi har ett levande kulturarv
som bevaras, används och utvecklas”. Sedan 2015 arbetar stiftet med framtida strategier och
mångfunktionell/flexibel användning av fyra kyrkobyggnader, idag kyrkligt övertaliga,
stängda eller underutnyttjade. Dessa kyrkor och tankarna kring dem är olika. För att möta
dessa situationer har stiftet inlett ett samarbete med Churches Conservation Trust (CCT) och
anordnat arbetsmöten där församlingarna fick träffa representanter från CCT, få information
och inspiration av de engelska erfarenheterna. Under projektledning från Lunds stifts sida
stöds nu församlingarnas processer kontinuerligt.
I Stockholms stift genomfördes ett pilotprojekt som byggde på Svenska kyrkans modell för
identifiering och förvaltning av kyrkliga kulturvärden, och på Riksantikvarieämbetets plattform för värdering. Den modell för värdering som arbetats fram och prövats inom ramen för
studien avsåg skilja sig från tidigare modeller genom att initiala steget i värderingen utgörs av
tolkade bärande berättelser istället för som tidigare beskrivningar av en deskriptiv karaktär,
samt genom att ha en tydlig förankring i ett vetenskapligt arbetssätt. Arbetssättet tillämpades
på ett stort antal objekt.
I Vara pastorat, Skara stift, gjordes i början av 2000-talet valet att behålla och använda alla
sina sammanlagt tjugofyra kyrkor, ett kapell och sex församlingshem. Pastoratet har knappt
fyra tusen medlemmar (2014) och ligger över riksgenomsnittet vad gäller tillhörighet till
Svenska kyrkan. Förvaltningen av de många kyrkorna bygger på en genomtänkt organisation
som togs fram av pastoratet och sjösattes 2004-2005. Tillsammans med en antikvarisk konsult
och en forskare hade man dessförinnan genomfört en översyn av kyrkornas användning och
energiförbrukning. Då konstaterades att cirka 5 % av omsättningen lades på energiförbrukning. Som ett resultat av översynen ombads församlingar välja en kyrka som sin huvudkyrka.
Övriga kyrkor fick benämningen temakyrka eller förrättningskyrka beroende på behov och
brukbarhet. Idag anser inte pastoratet att man har övertaliga kyrkor även om antalet besökare
per vecka och kyrka är generellt lågt.
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Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Projektet är placerat mellan en teoretisk, förståelseinriktad och en mer praktikorienterad, tilllämpad forskning. Genom fördjupade (teoretiska) kunskaper om och förståelse för de utmaningar som präglar dagens situation, har målet varit att bidra till förbättrade (praktiska) förvaltningsförutsättningar. Givet detta mål har den tvärvetenskapliga ansatsen och sammansättningen av projektmedarbetare varit en viktig utgångspunkt. Resultaten är därmed också av
inomvetenskaplig relevans i relation till flera olika discipliner, men framför allt bör de betraktas som betydelsefulla för en bred samhällelig debatt om kyrkornas tillstånd. Som sådana vill
de också föra vidare diskussioner i antologierna Kyrkorummet - kulturarv och gudstjänst En
samtalsbok och ett förändringsskede (Bexell & Weman 2008), De kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling (Karlsmo, Lindblad & Widmark 2014), samt Minne
och möjlighet. Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism (Claesson & Neuhaus
2014).
Kyrkobyggnadsforskning med tvärvetenskapligt innehåll samt teoretisk och tillämpande
ansats förekommer framför allt vid de svenska kulturvårdsinstitutionerna samt vid europeiska
arkitekturskolor. Exempel på sådan forskning är projekten om energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader som bedrivs vid Kulturvård - Campus Gotland, Institutionen för kulturvård, Uppsala universitet, och i vilka kyrkor utgör viktiga studieobjekt (Broström 1996, Legner & Geijer 2015). Andra exempel är forskningsklustret “Adaptive reuse”, Institutionen för
Arkitektur och Konst, Universitetet i Hasselt (Belgien) där omvandling av kyrkobyggnader är
återkommande fallstudier (Plevoets mfl 2015), Arkitekturskolan vid Universitetet i Leuven
(Belgien) där flera avhandlingsprojekt behandlar förändringar av kyrkor och kloster (Weyns
2016, Coomans & Klaarenbaek 2014) samt forskningen om kyrkornas nutida situation som
bedrivs vid Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, École des sciences de la
gestion, Université du Québec à Montréal (Morisset & Noppen 2005 och 2006, Prégent
2013).
I jämförelse med den kyrkobyggnads- och konsthistoriska traditionen utgör frågorna kring
“kyrkobyggnader såsom kulturarv” - deras innebörder och förvaltning - ett litet forskningsfält
i den europeiska kontexten. Det finns emellertid exempel på historiska studier som beskriver
kyrkornas betydelse för framväxandet av en modern kulturarvssektor under 1800- och tidigt
1900-tal (Swenson 2013, Wienberg 2010, Leniaud 2002, Prélot 2006, Elmén Berg 1997,
Fernlund 1982). Det finns också forskning som rör kyrkornas nutida förändringar, där frågor
om byggnadernas innebörder diskuteras (Claesson & Neuhaus 2014, Bexell & Weman 2008,
Coomans 2012, Sauvé & Coomans 2014, Morisset & Noppen 2006).
Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Projektet handlar om hur det samhällsgemensamma kyrkliga och lagskyddade kulturarvet ska kunna bevaras, brukas och utvecklas i framtiden med utgångspunkt i en samtida
förändringssituation som inbegriper minskat pastoralt behov av många kyrkor och sjunkande medlemstal i Svenska kyrkan.
1) Projektet bidrar till att finna och utveckla nya och breddade former av ägande,
förvaltning, finansiering och bruk av kyrkomiljöerna vilket kan leda till en omvandling av ett av samhällets viktigaste historiska och offentliga rum med existentiell betydelse för många människor.
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2) Projektet bidrar med kunskap om hur lagregleringen och andra styrmedel
inverkar på möjligheten att finna hållbara lösningar på kyrkobevarandets
problem.
3) Projektet ger kunskap om hur relationen mellan kyrkornas religiösa och kulturhistoriska värden aktualiseras och förhandlas i konkreta situationer. Det bidrar därmed till
reflektion över de utmaningar som kyrkovärderingen möter när statskyrkoordningen
upphör.
4) Projektet vill vidga kunskapshorisonten genom internationella jämförelser med
hur man hanterar problem kring övertalighet, differentierad användning eller
mångbruk och förvaltning i andra länder.
5) Projektet bidrar med historiska perspektiv, dels på det civilsamhälleliga kyrkobevarandet, dels på framväxten av de bevarandeideologier som bildar förutsättningen för
antikvarisk normering av ”kulturhistoriskt värde”, legal reglering och förståelsen av
det kyrkliga kulturarvet som en allmän samhällsangelägenhet.
I RAÄ:s FoU-rapport Kyrkomiljöerna som kulturarv (2009) konstateras att "behovet av kunskapsuppbyggnad kring de nya utmaningarna i samband med Svenska kyrkans skiljande från
staten, och en förändrad omvärld, är stort." Utifrån denna verklighetsbeskrivning bidrar projektet till en kunskapsuppbyggnad som bidrar till en långsiktigt hållbar förvaltning och användning av det kyrkliga kulturarvet.
Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Förutom artiklar och forskningsrapporter kommer resultaten spridas genom en antologi vilken
beräknas ges ut i december 2016 med följande (preliminära) disposition:
Inledning
Perspektiv på svenska kyrkans förvaltningsförutsättningar Magdalena Hillström, Eva Löfgren och Ola Wetterberg
Internationella utblickar
Internationella perspektiv på religiösa kulturarv i förändring Henrik Lindblad & Eva Löfgren
England. Churches Conservation Trust och fallet Bolton Ola Wetterberg
Kult och kultur? Franskt perspektiv på kyrkors rättsliga status Eva Löfgren
Italien. Nya bruk för Roms kyrkor Maria Mellgren
Norges väg Oddbjørn Sørmoen
Det svenska sammanhanget
Svensk forskning om kyrkor som kulturarv Eva Löfgren, Ola Wetterberg
Kyrkoantikvarisk ersättning, bakgrunden Magdalena Hillström
Svenskt kyrkobevarandei religionspolitisk kontext Tobias Harding
En historisk-antikvarisk statskyrkoordning Svante Beckman
Kyrkor i förändring
Att sälja en kyrka? Eva Löfgren
Ombyggad kyrkor för nya användningar Erika Persson
Åtvids nya kyrka. Övertalighet förr och nu Magdalena Hillström
Många funktioner i litet kyrkorum: Örslösa, Vessige, Hemmesjö Mika Stenberg Sjölund
Nytt samfund i lagskyddad kyrka: Nacksta och St Mikael Madeleine Sultán Sjöqvist
Omgestaltat kyrkorum, Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan i Karlskrona Leifh Stenholm
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Strategier och verktyg
Att identifiera värden. På väg mot en ny modell Henrik Lindblad
Att identifiera värden. På väg om en ny modell - att tillämpa en engelsk process i Sverige. Heikki Ranta
Ta plats, äga rum och nå ut Leifh Stenholm
Vara, pastoratet som behåller sina kyrkor Eva Löfgren
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