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Sammanfattande resultat
Denna vetenskapliga rapport berör forsknings- och utvecklingsprojektet ”Strukturer och
strategier i forskning om kyrkligt kulturarv” finansierat av Riksantikvarieämbetet. Då även
Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet finansierade en motsvarande summa
för att ytterligare utveckla projektet, går det dock inte helt att skilja vad som utfördes för
Riksantikvarieämbetet och vad som utfördes för Uppsala universitet. Det går att dra slutsatsen
att projektet som helhet tjänade på den dubbla finansieringssituationen. Fokus kommer här
vara på det av Riksantikvarieämbetet finansierade projektet. Delstudien ”Samtida strukturer
och strategier” vilken RAÄ inte finansierades berörs därför inte närmare i denna rapport.
Forskningsprojektet har haft som syfte att utforska hur strukturer och strategier inför
framtiden bör ser ut rörande forskning om de kyrkliga kulturarven. Det har också haft som
syfte att bedriva utvecklingsarbete för att initiera en centrumbildning för forskning och
kunskapsuppbyggnad kring de kyrkliga kulturarven. Projektets resultat har till stora delar
omsatts i praktik under utredningstiden. Efter att ha utforskat rådande forskningsläge inom
och utom akademien har en grundläggande organisation initierats. En rapport, ”Ett centrum
för de kyrkliga kulturarven” som också berör Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala
universitets projektdel har producerats och ska publiceras i Uppsala universitets databas för
digital publicering och registrering.
Här presenteras de sammanfattande resultat utvecklingsprojektet genererade samt de
grundförutsättningar för att skapa mål i arbetsprocessen som utredaren kunde fastslå.

Bakgrund och syfte med projektet
I beslutet för 2011 års FoU-medel beslutade Riksantikvarieämbetet att tilldela projektet
”Rapport om strukturer och strategier i forskning om kyrkligt kulturarv”, 460.000 Skr.
Följande syfte stöddes:
”Bidraget avser stöd till utvecklingsarbete för att initiera centrumbildning vid universiteten för
forskning kring Kyrkligt kulturarv.” uttryckligen stöddes inte den föreslagna ”Delstudien om
samtida strukturer och strategier”.
En fördjupad bakgrund till forskningsprojektet är det uppdrag Riksantikvarieämbetets (RAÄ)
FoU-avdelning gav utredaren Karin Hermerén för att utreda den framtida
kunskapsuppbyggnaden kring kyrkomiljöerna som kulturarv. Arbetet resulterade i Rapporten
Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv efter relationsförändringen
kyrka/stat 2000 (FoU-rapport 2009-09-21). I rapporten föreslog Hermerén bland annat att
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kunskapsuppbyggnaden skulle kunna skötas av en centrumbildning vid någon svensk
högskola eller universitet. Utredningens förslag avsåg en bred tvärvetenskaplig
centrumbildning med möjlighet till att förankra samarbeten utanför högskolan. I utredningen
framfördes för- och nackdelar med en centrumbildning. Fördelarna sågs i:


samverkansmöjligheter mellan flera högskolor, universitet och externa aktörer



bredd i utbildning och forskning



organisatorisk placering utanför RAÄ och Svenska kyrkan, vilka ses som
huvudintressenter på fältet.

Risker sågs i att centrumbildningen kunde tänkas utvecklas efter egna behov och inriktningar
som inte var till fördel för behoven inom Svenska kyrkan och RAÄ. Hermerén påtalar också
risker i att kunna garantera en långsiktighet för en centrumbildning vid ett universitet eller
högskola.
Utbildning och forskning kring det kyrkliga kulturarvet har en långvarig
tradition vid konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Det initiala arbetet med
Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor påbörjades vid institutionen för cirka 100 år sedan och
därefter har dessa frågor integrerats och utvecklats vid institutionen såväl i undervisning som i
forskning. Under senare år har ett flertal avhandlingar lagts fram vid Konstvetenskapliga
institutionen som behandlar de kyrkliga kulturarven i olika former. Institutionen har även
bedrivit uppdragsutbildning för Svenska kyrkan rörande de kyrkliga kulturarven. Med den
bakgrunden var intresset stort från den konstvetenskapliga Institutionen när rapporten
Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv presenterades 2009. En noggrann
studie av rapporten genomfördes vilken följdes upp av flera seminarier där företrädare för
forskning och de institutioner i Sverige som arbetar med de kyrkliga kulturarven var
närvarande. Konstvetenskapliga institutionens intresse för rapporten utmynnade i ett
eftermiddagssymposium på Historiska museet år 2010 kring FoU-rapporten och dess
angränsande frågor. Vid symposiet fanns representanter för såväl Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer, flera högskolor och universitet samt Svenska kyrkan närvarande.
Symposiet diskuterade också i synnerhet frågan om centrumbildning men kom inte någon
slutpunkt i diskussionen. Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet fann
emellertid frågan så viktig och intressant att den beslutade att fortsätta undersöka
möjligheterna för ett liknande centrum som Hermerén föreslår vid Uppsala universitet. Efter
samtal med dåvarande prorektor för Uppsala universitet Kerstin Sahlin, som visade intresse
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för frågan, beslöts att söka vägar för ett fortsatt utredningsarbete. Kontakter togs med
Upplandsmuseet som institutionen sedan tidigare hade goda förbindelser med. Bland annat
genom det så kallade Huseliusprojektet om Uppsala domkyrkas historia som Upplandsmuseet
ledde och där forskare från institutionen ingick. Upplandsmuseet bejakade initiativet.
Konstvetenskapliga institutionen och Upplandsmuseet ansökte om ett FoU projekt vid
Riksantikvarieämbetet för frågorna vilket också beviljades med förbehållet att ”Bidraget avser
stöd till utvecklingsarbete för att initiera centrumbildning för forskning kring kyrkliga
kulturarv. Delstudien kring samtida strukturer och strategier finansieras ej.”( RAÄ: Beslut om
att bifalla ansökan om FoU-medel för år 2011, Dnr 353-3164-2010) Beslutet innebar en
förskjutning från ett akademiskt inventerande huvudsyfte till ett praktiskt operativt projekt.
I arbetet med att analysera frågan om hur kunskapsuppbyggnad kring de kyrkliga kulturarven
bäst ska kunna utföras i framtiden har frågan om Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor varit
central. Sveriges Kyrkor initierades år 1909 där tanken var att utföra en fullständig
inventering och dokumentation av det svenska kyrkobeståndet. Inom Svenska kyrkan och för
många som dagligen arbetar med kulturarven är volymerna i Sveriges Kyrkor viktiga redskap.
Projektet har emellertid inte kommit till punkt, och kanske ska det inte heller göra det då
kyrkorna är ett levande kulturarv där nya byggnader och lokaler tillkommer, nya föremål
upptäcks och äldre historieskrivning omvärderas. Därför förblir det viktigt att
Forskningsföretaget Sveriges Kyrkors arbete med att inventera och dokumentera våra kyrkor
även i framtiden ska kunna utföras. I utredningen har därför förutsättningarna för dess framtid
beaktats och det har även prövats om Forskningsföretaget bör bli en del av den nya
centrumbildning som utreds här. Slutsatsen är att det inte bör bli det. Trots det finns det
anledning att ta upp frågan närmare här.
Kortfattad teori- och metoddiskussion
Projektet är inte ett traditionellt vetenskapligt forskningsprojekt som haft en vetenskapsteori
som bas. Därför kommer ingen teoridiskussion föras.
Metoderna som använts har varit inläsning, intervjuer, enkäter, gruppdiskussioner och
seminarier. Genom dessa har projektets huvudsakliga resultat framkommit. Det praktiska
initieringsarbetet har bedrivits efter de metoder som varit lämpliga för nätverks- och
organisationsetablering.
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Projektets huvudsakliga resultat och effekter samt resultatets relevans för
kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Grundläggande förutsättningar
Det första delprojekt bestod av att utreda vad ett forskningscentrum behöver för
grundförutsättningar för att kunna bli en effektiv organisation. För att svara på det inhämtades
kunskap om motsvarande organisationer idag inom universitetsvärlden, samt om
organisationsmodellens roll inom den framtida universitetsvärlden i Sverige. Frågorna
diskuterades med berörda forskare runt om i landet på ett flertal institutioner som bedriver
forskning som rör det kyrkliga kulturarvet eller närliggande fält. Lika så fördes samtal med
ledande personer inom universitetsvärlden för att utröna förutsättningarna för ett
forskningscentrum. Utredaren tog del av dokumenten kring utvecklingsarbetet av ett flertal
centrum vid Uppsala universitet, Lunds och Stockholms universitet. Lika samlades
information från företrädare nämnda universitet samt Linköpings och Göteborgs universitet
om motsvarande centrum. Statuter och dokument från ett stort antal centrumbildningar gav ett
mycket likartat resultat om än organisationsformerna kunde variera något. Arbetet gav en god
förståelse för olika organisationsmodeller att utvärdera och arbeta med i det fortsatta
initieringsarbetet. Genom utredningsarbetet kunde det också slås fast två tydliga tendenser
som inte reglerades inom universitetens regelverk, men som likväl var omöjliga att gå förbi:


Ett centrum där det ingår flera universitet som huvudmän är administrativt inte att
rekommendera och det är inte heller en form som det finns stöd för inom de olika
universiteten. Däremot kan ett centrum vid ett specifikt lärosäte med fördel ha en
ledningsgrupp som representerar flera av landets universitet och forskningscentrum.



Tidigt fanns starka indikationer inom universitetsvärlden att centrumbildningar inte
var prioriterade och kunde endast komma till stånd om större statliga forskningsanslag
gavs, eller att en långsiktig finansiering från externa parter kunde garanteras.

Konsekvenserna av dessa besked blev att fokus inriktades på att skapa förutsättningar för en
centrum-liknade organisation på ett lärosäte. Efter att ha diskuterat med referenter och
ledningsgruppen för projektet inriktades arbetet på att använda Uppsala universitet som
utgångspunkt för att närmare utforska en centrumorganisations förutsättningar. Däremot
avfärdades inte andra alternativ om andra fakta skulle komma fram som visade på en mer
passande huvudman. Utgångspunkt från första början har varit att organisationen ska ha ett
nationellt ansvar och därmed också arbeta för en så bred vetenskaplig förankring som möjligt.
En ytterligare viktig utgångspunkt har varit att till organisationen ska relationer skapas med de
5

forskningsinstitutioner och praktiker som verkar på fältet utanför universitetet. En speciell
ställning har här nationella museer och länsmuseer. Lika så är av stort intresse den forskning
som bedrivs inom svenska kyrkan och i den mån det sker inom de fria samfundens olika
organisationer. För att dessa utgångspunkter ska kunna gå att leva upp till var en av de
initierande insatsernas främsta mål att skapa ett starkt nätverk mellan de forskare och
praktiker runt om i landet som idag sysslade med det kyrkliga kulturarvet och för det
relevanta fält.
Det fanns inte inom forskningsprojektets och dess initieringsarbetes möjliga ram att skapa de
storskaliga ekonomiska förutsättningar som krävs för en centrumbildning varför arbetet
inriktades på att skapa strukturer för att kunna arbeta mot en sådan framtida organisation. Det
innebär att organisationsstrukturerna som ska utforskas bör ha centrum som mål men vägen
dit kommer att behöva gå via mindre och friare organisationsformer.
I FoU-projektet intog den tidigare organisationen Sveriges Kyrkor en speciell position.
Verksamheten som i olika hög grad, i olika organisationsformer och med delvis olika mål har
bedrivits i över 100 år fastslogs tidigt som en resurs i såväl vad som hittills levererats av
resultat och i dess potentiella möjligheter inför fortsatt verksamhet. Det undersöktes om det
fanns någon grund för att koppla verksamheten till ett framtida centrum eller om en annan
organisationstyp var att föredra. Efter en närmare undersökning konstaterades det i rapporten
att den inventerande och dokumenterade form som Sveriges Kyrkor utgör i sig har ett stort
värde men att den däremot inte skulle tjäna på att direkt kopplas eller knytas till en
universitetsorganisation. Inte heller organisationen kring de kyrkliga kulturarven skulle
gynnas av att ett så starkt varumärke, med en inom fältet tydlig profil skulle ingå som en del
av organisationen. Det skulle riskera att flytta fokus från den nödvändiga bredd som bör
finnas inom en forskningsorganisation för de kyrkliga kulturarven. Universitetets
organisationsvärld är ej heller till fördel för en verksamhet som rimligtvis ännu har en mycket
lång tid framför sig innan den nått sitt slutmål – om ett sådant finns. En kort presentation av
delundersökningen om Sveriges Kyrkor ges också i denna rapport.
Ett centrum/forum för det kyrkliga kulturarvets grunddrag
En grundförutsättning för utvecklings- och initieringsarbetet har varit att centrumet ska vara
en innovativ forskningsmiljö och ett pedagogiskt centrum där forskare och pedagoger inom
och utom den akademiska världen kan mötas. Ytterligare en förutsättning för arbetet har varit
att centrumet/forum ska innefatta såväl det antikvariska fältet som den akademiska
forskningen.
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FoU-projektet ledde till att en rapport med en föreslagen modell för en framtida
centrumbildning som skulle ha till uppgift att skapa förutsättningar för att ny forskning
bedrivs och för att flera nätverk skapas mellan forskare, yrkesverksamma antikvarier,
förvaltare av det kyrkliga kulturarvet och med pedagoger.
FoU-projektets föreslagna tvärvetenskapliga centrumbildning inrättas vid Historie-filosofiska
fakulteten vid Uppsala universitet, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan
och representanter för museivärlden. Uppsala universitet har inte setts som givne huvudman
men för att arbetet ska kunna konkretiseras har det använts som utgångspunkt. I
forskningsprojektet har Upplandsmuseet fått fungera som exempel för att en tydlig
organisation skulle kunna utvärderas, men det går även att arbeta med andra motsvarande
museiorganisationer som bedriver forskning oh antikvariskt uppdragsarbete.
Centrumbildningen ska ha tre huvuduppgifter vilka är forskning, pedagogisk utveckling och
kommunikation. Centrumbildningen bör inrättas av rektor och ha som sitt uppdrag att vara en
resurs för hela universitetet men speciellt för Humanistisk-samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet. Den ska även ha ett nationellt uppdrag att samordna och förmedla
forskning om de kyrkliga kulturarven. Uppdraget ska också vara tydligt definierat utifrån
samhällsnyttan. Starka band och nätverk ska följdriktigt upprätthållas med det omgivande
samhället och då speciellt det antikvariska fältet och förvaltarna av de kyrkliga kulturarven.
FoU-projektet kom även fram till att förutsättningarna för ett fungerande centrum kräver
samfinansiering från flera intressenter.
Rapporten pekar på det strategiskt viktiga i att tillsätta en styrelse för centrumbildningen med
bred representation från såväl stat, universitet, trossamfund och den antikvariska sektorn där
en gemensam långsiktig verksamhetsplan, med ekonomi, mål och kommunikationsplattform
för verksamheten fastställs. Detta för att största möjliga forskning ska kunna tillskapas samt
att forskningen blir offentlig och tillgänglig för alla tänkbara intressenter rörande det kyrkliga
kulturarvet.
Forskningsfält och forskningsansvar
Forskningsprojektet har undersökt behov och efterfrågan av kunskapsuppbyggnad kring de
kyrkliga kulturarven från det antikvariska fältet. Detta för att bättre förstå vilket forskningsfält
som efterfrågas. Den forskning som bedrivs på fältet idag har också övergripande gåtts
igenom. När undersökningen utfördes bedrevs det mycket forskning på angränsande fält inom
till exempel teologi, juridik och samhällsvetenskap. Att förvänta sig att ett forum ska kunna
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bedriva verksamhet på alla dessa fält är omöjligt och riskerar att ge ett sämre resultat för
fältet. Det är däremot av yttersta vikt att goda relationer finns och att ett konstant
kunskapsutbyte sker med områden där inte det föreslagna centrumets huvudkompetens finns.
Forskningsprojektet inventerade de behov och den efterfrågan på forskning och pedagogik
som finns inom det akademiska fältet. Undersökningen pekade främst på de starka behov som
finns inom det antikvariska fältet på tvärvetenskaplighet mellan humanistisk och teknisk
forskning, samt behov av att förstå de förändringar av kyrka och samhälle som ställer nya
krav på kulturarvet. Inom det akademiska fältet påvisas behovet av en fördjupad pedagogisk
utveckling rörande de kyrkliga kulturarven och en forskning som genom teori- och
metodutveckling kan göra forskningsområdet relevant för hela universitetet.
Forskningsprojektet fann också ett flertal stora svårigheter som finns för
kunskapsuppbyggnaden idag med ett flertal ännu olösta problem för att en fullt ut fungerande
centrumbildning ska kunna skapas. Problemen handlar främst om att kunna visa på
centrumets relevans för både forskarvärld och samhälle, men också om att finna pedagogiska
vägar att omsätta forskning till praktik och en säkrad återväxt inom forskarsamhället som på
det antikvariska fältet.

Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Initierande verksamhet
Det huvudsakliga arbetet inom ramen för det av Riksantikvarieämbetet bekostade FoUprojektet bestod av att operativt genomföra en initierande verksamhet inför en
centrumuppbyggnad. Verksamheter genomfördes via konstvetenskapliga institutionen,
Uppsala universitet. Beroende av verksamhetens mål riktade de sig olika intressegrupper så
som akademien, det antikvariska fältet och trossamfundens företrädare.
Dessa verksamheter har varit relativt praktiska och har naturligtvis haft ett egenvärde för fältet
men har avsett först och främst att skapa framtidsförutsättningar för ett centrum.
1. Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven
en bas för den tilltänkta centrumbildningen har påbörjat sin verksamhet vid Uppsala
universitet. Det har varit en av utredarens huvuduppgifter att strategiskt arbeta för
forumets etablering och att arbeta med dess frågor. Erfarenheten av verksamheten
fördjupade markant förståelsen för vilka utmaningar som fanns i att initiera ett nytt
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centrum för de kyrkliga kulturarven. Verksamheten byggde även upp omistliga
nätverk inom ovan redovisade områden. De stora utmaningarna för utredningen har
varit att skapa förståelse för verksamheten inom universitetet. Intresset från externa
aktörer var på ett tidigt stadium stort om än det inte med självklarhet innebar bättre
förutsättningar för extern finansiering. Under 2012 hade utredaren och flera
företrädare för konstvetenskapliga institutionen samtal med såväl universitetsledning
som externa parter om en framtida finansiering.

2. Två fleråriga forskningsprojekt har påbörjats inom ovan nämnda forum
Ett projekt med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien om de medeltida kyrkornas
modernisering under efterkrigstiden. En historiografisk studie av Forskningsföretaget
Sveriges Kyrkors position och verksamhet på det vetenskapliga fältet. Projektet
genomförs med stöd av Berit Wallenbergs stiftelse. Projekten avses både nå nya rön
som att vara del av det nya forum som skapats. De är tänkta att vara med och skapa en
forskningsmiljö vid forumet.

3. Ett flertal forskningsansökningar har lämnats in till olika anslagsgivare
Dessa har berört såväl det antikvariska fältets praktik som det förmoderna kulturarvet.
I arbetet med dessa ansökningar har forskningsprojektet varit representerat för att på
bästa sätt förmå ansökningarna att fungera i relation till ett framtida centrum.

4. Ett större och ett mindre forskningssymposium har genomförts i samarbete med
konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet
Det första ”Symposium om forskning kring det kyrkliga kulturarvet” hölls i Uppsala
27-28 november 2011, med ett 60 deltagare från hela Norden. Symposiet hade två
huvudföreläsningar samt 30 stycken halvtimmespresentationer om olika aspekter på
det aktuella forskningsläget. Symposiet resulterade i arbete med en antologi, De
kyrkliga kulturarven: Aktuell forskning och pedagogisk utveckling. Det andra
forskningssymposiet ”Sveriges Kyrkor och akademien” hölls i Uppsala den 19 oktober
2012. Det hade c:a 40 deltagare med fem föreläsningar som behandlade olika aspekter
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av Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor och dess närliggande fält. Dessa båda
symposiers planering och genomförande har varit viktiga för att kartlägga den
forskning som bedrivs rörande de kyrkliga kulturarven idag, samt för nationellt och
internationellt nätverksskapande inför ett framtida forum eller centrumbildning.
5. Ett arbetande seminarium har initialiserats
I seminariet har redovisats forskningsresultat såväl från de projekt som bedrivs inom
forum som av forskare inom fältet. Seminariet har varit en del i att söka kunskap och
bygga starka band inom de områden som rör utredningen. Seminariet fortgår med både
egna och externa forskare för att skapa nya nätverk och öka intresset för frågorna.
6. En bokserie har inrättats
Bokserien Arcus Sacri är ett första steg i att skapa en organisation för
vetenskapsspridning av den forskning som berör fältet.
7. Deltagande med presentationer vid ett flertal symposier och konferenser
Flera presentationer har hållits om de framtida projekten och om frågor som berör det
kyrkoantikvariska fältet. Dessa möten har såväl varit avgörande för att föra FoUprojektets resultat framåt som för att skapa nätverk och initiera förståelse för ett samlat
arbete kring kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning rörande det kyrkliga
kulturarvet.
8. En debattartikel har publicerats i Svenska Dagbladet
Debattartikeln ”Kyrkornas framtid berör oss alla” publicerades i Svenska Dagbladet
5/10 2011. Avsikten med artikeln var såväl att delta i den offentliga debatten som att
möjliggöra ytterligare möten. Artikel resulterade i ett antal nya kontakter först och
främst inom Svenska kyrkan. Det var också en erfarenhet i vilken mån ett
forskningsforum och dess företrädare ska vara representerade i den samtida debatten.

9. FoU-projektet har lagt en mycket god grund för att skapa permanenta nätverk
Mycket tid har lagts på att söka upp och skapa nya kontakter och nätverk på fälten
som berör de kyrkliga kulturarven. Det har inneburit såväl kontakter mellan de som
stått FoU-projektet nära som att i sin tur initiera möten mellan praktiker och forskare
som hanterar dessa frågor. Det har därmed också varit ett av projektets viktigaste
resultat och inför ett framtida centrum att vara med och initiera dessa samarbeten och
nätverk mellan forskare, praktiker och pedagoger på fältet.
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Sammanfattande slutsatser inför framtiden:
Forum för forskning kring det kyrkliga kulturarvet finns idag etablerat som en verksamhet vid
konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Det innebär emellertid inte att det idag
finns ett etablerat centrum eller en färdig form för ett forskningscentrum för de kyrkliga
kulturarven. Några av de viktigaste olösta frågorna inför framtiden är:


Att verksamheten som initierats har varit positiv för framtida forskning och
kunskapsuppbyggnad kring de kyrkliga kulturarven vid universiteten men att det ännu
inte formats en stabil struktur,



att initieringsarbetet visat att idag är förutsättningarna svaga för att inrätta en
centrumbildning vid universiteten för de kyrkliga kulturarven,



att fortsatt arbete med att etablera nationella samarbetspartners är grundläggande för
att skapa en stark trovärdighet på fältet,



att skapa ekonomiska förutsättningar för en stab med till en början minst två anställda,



att ta fram en kommunikationsplattform med tillhörande kommunikationsstrategi,
visuell strategi och grafiska riktlinjer för en framtida centrumbildning. Syftet är att
kostnadseffektivt synliggöra och förmedla forskning och pedagogik, samt därigenom
kunna uppnå satta kommunikationsmål på ett effektivt sätt,



att utveckla en digital plattform med forskardatabas, webbplats och forum för
nätverkande och erfarenhetsutbyte. Detta för att hantera och möjliggöra spridning av
forskningen rörande de kyrkliga kulturarven, såväl inom den akademiska sfären som
till brukare och en bredare allmänhet. Plattformen ska också underlätta för
internationella nätverk och samarbeten,



att stärka och utveckla en etablerad nätverksstruktur med institutioner och forskare,



att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet och skapa pedagogiska nätverk för att
säkra framtidens kunskapsuppbyggnad,



att förstärka de nordeuropeiska samarbetena då det inom detta geografiska område
finns många liknande problematiker,



att utveckla relevanta strukturer för att förankra forskningen i det stora
vetenskapssamhället,



att förstärka rollen för det kyrkliga kulturarvet på det idag allt mera etablerade
kulturarvsforskningsfältet.
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Dessa punktade slutsatser är huvudsakligen framkomna genom det operativa arbetet som
möjliggjordes genom Riksantikvarieämbetets stöd till utvecklingsarbetet genom FoUprojektet.
Sveriges Kyrkor inför framtiden
Sveriges Kyrkor initierades under 1910-talets början av konsthistorikerna Sigurd Curman och
Johnny Roosval. Dess förebild hämtades i Tyskland och hade sin begreppshorisont inom de
omfattande inventeringar och dokumenteringar som skedde inom modernitetens alla
vetenskapsfält. Avsikten var att dokumentera och inventera alla Sveriges kyrkor och att
därigenom nå kunskap om dem och dess konstföremål. Underordnade delsyften var även att
säkra kyrkobyggnadernas och den så kallade kyrkokonstens framtida bestånd samt vara ett
redskap för den framväxande moderna kulturminnesvården. Alla kyrkor skulle publiceras i ett
stort verk med namnet Sveriges Kyrkor Ett konsthistoriskt inventarium. Efter att antal
organisatoriska förändringar under 1900-talets gång och delvis med förändrade syften fortgick
verksamheten fram till 1990-talet, med olika intensitet men med löpande publicering av
verkets delar. Efter mitten av 1990-talet har utgivningen varit mera sporadisk och sällsynt.
Idag är Sveriges Kyrkor underställt. Vitterhetsakademien i ett delat ansvar. Verksamheten
vid RAÄ som inrättades under 1900-talets andra hälft har idag avvecklats och framtiden för
projektet är i högsta grad oviss.
Forskningsprojektet genomlyste den verksamhet som funnits och den som i viss mån
bedrevs idag. Den lade ett speciellt fokus på verkets systerföretag i Norden för att se vilken
kunskap som kunde vinnas från dem och deras verksamhet. Grunden för detta var en initial
tanke att verksamheten möjligtvis skulle kunna ingå i ett framtida nationellt centrum för de
kyrkliga kulturarven. Därigenom kan det också anses som en del av initierande arbetet för en
framtidacentrumbildning. Resultatet av denna genomlysning var:


Att universiteten inte är lämpliga huvudmän för verksamheten,



att verksamheten i framtiden bör utgöras av enskilda fristående externt bekostade
projekt som granskats och godkänts av en ledningsgrupp,



att forskningsföretaget Sveriges Kyrkor bör fortsätta under huvudmannaskap av
Vitterhetsakademien,



att nära kontakter bör finnas mellan ett framtida centrum och Sveriges Kyrkor,



att dess dokumentation görs offentligt tillgänglig i en nationell forskningsdatabas.
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Avslutning
Resultaten av forskningsprojektet ”Rapport om strukturer och strategier i forskning om
kyrkligt kulturarv”, att initiera en centrumbildning vid universiteten för forskning kring
kyrkligt kulturarv anses ha uppnåtts genom ett stort antal operativa handlingar och praktiska
resultat. Delar av resultaten har även överförts och finns redovisade i rapporten ”Ett centrum
för de kyrkliga kulturarven”. I rapporten är de dock invävda med det projekt som parallellt
bedrevs om samtida strukturer och strategier av konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala
universitet.
De viktigaste resultaten är de praktiska mål som uppnåtts och som skapat ett levande nätverk
för kunskapsutbyte och en grund för en framtida organisation. Målet att bilda ett centrum för
de kyrkliga kulturarven låg inte inom ramen för projektet. Trots det finns det efter projektåret
en grundstruktur som kommer att kunna arbetas vidare för att i en framtid nå detta mål eller
skapa en organisation som kan vårda liknade syften.
Det finns ett organisatoriskt motstånd inom den akademiska världen för
forskningsorganisationer som kräver personella resurser under lång tid. Att överbrygga detta
motstånd blir en den framtida organisationens viktigaste uppgifter. Genom att uppnå en
långsiktigt solid bas kommer samhälle och forskningsvärlden också bäst kunna tillgodogöra
sig den kunskapsuppbyggnad som sker rörande de kyrkliga kulturarven.
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