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Abstract 

Titel: The verger and the sacred heritage - a qualitative study in Växjö diocese 

By: Ellen Sjömålen 

 

The purpose of this study was to investigate how the church verger relates to the 

cultural heritage in their churches and how the churches are affected by their cultural 

heritage. I also wanted to investigate the problem in preserving a heritage that doubles 

as a living religious room. Finally, I wanted to know how the verger's work is 

influenced by the dual responsibility towards the parish and county government. In the 

study the vergers were interviewed about their workplace and work situation. I also 

interviewed the antiquarian in Växjö diocese. I then analyzed the results by using 

Svante Beckman’s concept categories and value typology of cultural heritage. I drew 

the conclusion that the church instills a feeling based on historical values. I also 

concluded that the verger’s knowledge and care of the church protects the cultural 

heritage values. This knowledge is in itself a cultural heritage that needs to be nurtured 

and protected. Finally, my study found that the county government and the heritage law 

do not cater to the needs of parishes today. The requirements demanded by the county 

government have become yet another stress factor in the verger’s everyday. 
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1 Inledning 

Kyrkor och deras berättelser har länge fängslat mig. De står som tysta monument för att 

då och då göra oss påminda om sitt levande församlingsliv genom kyrkklockornas slag. 

Kyrkorna hyser ett levande kulturarv som förvaltas av Svenska kyrkans församlingar. 

Det är här, i mötet mellan levande tro och kulturarv, som mitt intresse tog ny fart. Vad 

är då ett kulturarv? Riksantikvarieämbetet formulerar sig så här: 

 

Kulturarv – avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, 

konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.) 

för mänsklig påverkan. (Riksantikvarieämbetet 2016) 

 

Denna allomfattande formulering för vad som är kulturarv ger oss en bild av ett arv 

bortom de fysiska byggnaderna och föremålen. Svenska kyrkan formulerar sig så här 

om sitt kulturarv och sina kyrkobyggnader: 

 

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. Ändå är de inte museum utan används. Här firas 

regelbunden gudstjänst, och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Många känner 

starkt för kyrkobyggnaden. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas. (Svenska kyrkan 

2016) 

 

Men hur skulle jag närma mig dessa kyrkobyggnader och deras kulturarv? Det finns en 

aktör i Svenska kyrkans kyrkorum som ofta går obemärkt förbi. De rör sig i 

bakgrunden, är alltid närvarande och de känner sitt kyrkorums minsta vrå. 

Kyrkvaktmästarna är målgruppen för min studie. Vad gör en kyrkvaktmästare? Deras 

uppdrag kan variera men kan sammanfattas så här: 

 

Kyrkvaktmästare städar och förbereder kyrkan inför gudstjänster och andra aktiviteter. 

Ofta ingår också ansvar för ljud och ljus och kyrkans inventarier. Kyrkvaktmästaren 

transporterar kistor och urnor och sköter om fastigheten och sköter ibland även om trädgård och 

gravar. En kyrkvaktmästare behöver vara intresserad av människor, eftersom yrket innebär 

många kontakter med besökare i olika skeden i livet. (Kommunal 2016) 

 

Deras vardag innebär dessutom ett ständigt arbete med de kulturhistoriska värdena. Med 

utgångspunkt i detta möte med det heliga rummet hoppas jag hitta nyckeln bakom ett 

levande religiöst kulturarv. 
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Problemformulering 

Hur ser kyrkvaktmästaren på sin roll som förvaltare av Svenska kyrkans kulturarv? Hur 

påverkas det heliga rummet av sitt kulturarv? 

 

Syfte 

Att undersöka hur kyrkvaktmästaren förhåller sig till kulturarvet och hur kyrkorummet 

påverkas av sitt kulturarv.  

 

Frågeställningar 

- Vilken problematik ligger i att bevara ett kulturarv som även fungerar som levande 

religiöst rum? 

- Hur påverkas kyrkvaktmästarens arbete av det dubbla ansvaret gentemot 

församling/pastorat och kulturmiljövården? 

 

1.2 Avgränsningar  

Jag valde att avgränsa mitt arbete geografisk genom att fokusera på Växjö stift av 

Svenska kyrkan. Växjö stift omfattar i princip hela Småland och Öland. Detta gjorde att 

fokus hamnade på församlingar och pastorat i närhet till min egen geografiska 

utgångspunkt Växjö för att undvika längre resor.   

Jag skickade ut förfrågningar till tio kyrkvaktmästare och kontaktade 

stiftsantikvarien i Växjö stift. Av de tillfrågade hörde fem stycken kyrkvaktmästare av 

sig och ville delta i studien, även stiftsantikvarien tackade ja. Intervjun med 

stiftsantikvarien är tänkt att ge en grund och överblick över stiftet medan 

kyrkvaktmästarna valdes ut efter kyrkobyggnad och pastoral tillhörighet. Mitt val att 

enbart fokusera på kyrkvaktmästare och inte annan personal som arbetar i kyrkorummet 

var en av hänsyn till uppsatsens omfång. Självklart hade fler infallsvinklar skänkt andra 

perspektiv men analysen hade då blivit för omfattande. 
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2 Teori 

Mina teorier är hämtade ifrån Svante Beckman, samhällsvetare. Han menar att det vi 

uppfattar som kulturarv är ett resultat av hur kulturstoff värderas eller värderats (1993 

s.62). Ett kulturarv värderas dessutom olika beroende på aktör. Den professionella 

antikvariska institutionen sysslar med kulturhistoriska värden. Den kommersiella 

marknaden omsätter föremål med antikvitetsvärde. Olika entusiaster pratar om tidlöst 

historiskt värde hos föremål de anser viktiga på grund av ålder. Det folkliga kollektivet 

hyser historiskt affektionsvärde för känslomässigt laddade seder, berättelser och miljöer 

(Beckman 1993 s.63). För att kategorisera kulturarv skapade Beckman åtta 

begreppskategorier (1993 s.74): 

 

1. Andligt idémässigt kulturarv  5. 1 + 2 = Andliga kulturarv 

2. Andligt föremålsliga kulturarv 6. 3 + 4 = Materiella kulturarv 

3. Materiellt idémässigt kulturarv 7. 1 + 3 = Idémässiga kulturarv 

4. Materiellt föremålsliga kulturarv 8. 2 + 4 = Föremålsliga kulturarv 

 

Min forskning fokuserar på den religiösa och profana synen på kulturarv, fokus ligger 

på den religiösa aspekten av det andliga kulturarvet samt den profana aspekten av det 

materiella kulturarvet. Jag kommer dock fortsatt använda Beckmans uttryck enligt 

begreppskategorierna ovan. Beckman ger konkreta exempel på vad han anser att de fyra 

första kategorierna innefattar för typ av kulturarv. Det andligt idémässiga kulturarvet 

exemplifierar Beckman med moral, normer och den vetenskapliga världsbilden. Det 

andligt föremålsliga kulturarvet exemplifieras med historisk konst och 

tempelbyggnader. Det materiellt idémässiga kulturarvet är exempelvis matseder, 

arbetsmoral och praktisk kunskap. Det materiellt föremålsliga kulturarvet exemplifierar 

Beckman slutligen med föremål, byggnader och kulturlandskap (1993 s.74). Dessa 

kombineras sedan till de fyra följande kategorierna till att bli fyra mer renodlade 

områden. Jag kommer att använda denna begreppskategori när värdet av de kulturarv 

som kyrkvaktmästarna förmedlar ska jämföras eller ställas emot det kulturarv som 

kulturmiljövården och lagstiftningen talar om.  

Vidare så skiljer Beckman på institutionaliserat kulturarv och kulturarv som inte 

är institutionaliserat. Med detta menar Beckman kulturarv som faller under 

kulturmiljövårdens fält och kulturarv som inte gjort det. Vi ges alltså inte enbart 
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EMOTIVT ERFARNA VÄRDEN 

material att själva göra kulturarv av, vi ärver ett färdigt kulturarv. Detta arv 

formulerades av tidigare generationers bevarande avsikt och praktik (1993 s.83).  

Beckman menar att vi de senaste 200 åren byggt upp lager på lager av 

institutionaliserat kulturarv. Institutionaliseringen ger kulturarvet två olika värden, det 

primära som är de bevarandegörande värden kulturarvet tillskrivs och det sekundära 

värdet som uppstår av institutionalisering (Beckman 1993 s.83). För att förenkla så 

finns det två värden hos ett arv där det primära är de kulturhistoriska värden som gjort 

att kulturarvet bevarats. Det sekundära är värdet kulturarvet får just för att det ansetts 

vara värt att skydda av kulturmiljövården, oavsett dess primära värde i samhället. 

Beckmans teori om kulturarvets värde fokuserar dock på de primära värdena hos det 

institutionaliserade kulturarvet (1993 s.96). Han börjar med att identifiera fyra olika 

värden (1993 s.96-97): 

 Känslan, de emotiva värdena 

 Förnuftet, de kognitiva värdena.  

 Materiell, sakliga egenskaper  

 Ideell, regler och förutsättningar  

Backman menar att dessa fyra värden finns i intressen som generellt visar sig hos 

människan och då både hos individ och kultur (1993 s.97): 

 Kunskapsintresset  

 Rättfärdighetsintresset (moraliska värden) 

 Hedonistiska behagsintresset (behagsvärden) 

 Instrumentella intresset  

Dessa värden sammanfattar Beckman i följande värdetypologi (1993 s.97): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med denna teoretiskt drivna analys om kulturarvets värde vill jag undersöka var det 

kulturarv som kyrkvaktmästaren anser sig vårda hamnar i värdetypologi. Om det 

IDEELLA VÄRDEN 

MATERIELLA VÄRDEN 

KOGNITIVT ERFARNA VÄRDEN 

Moraliska värden Kunskapsvärden 

Behagsvärden Instrumentella värden 
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Svenska kyrkans församlingar anser är kulturhistoriskt värdefullt alltid är samma värden 

som kulturmiljövårdens bedömning är också intressant att se. Att denna teori dessutom 

bygger på högst mänskliga intressen gör den applicerbar på hela den kedja av aktörer 

som mitt material berör.  

Beckmans klassificeringar ger en god grund för att fokusera på den heliga och 

andliga aspekt som Svenska kyrkans kulturarv besitter. Genom att först kategorisera 

vilken typ av arv olika aktörer talar om blir det enklare att se olika mönster. Som jag 

nämnt tidigare kan kulturmiljölagen se ett kulturhistoriskt värde i en miljö medan de 

som arbetar med kyrkorummet kan se helt andra värden. Beckman ger exempel på 

vilken typ av arv som tillhör vilken kategori vilket underlättar mitt tillämpande av 

teorin. När sedan kulturarven kategoriserats och deras värde ska bestämmas ger 

Beckmans värdetypologi ett avgränsat men ändå fritt rutnät att handla inom. En stor 

fördel med Beckmans teorier är att han tillskriver kulturarvet ett andligt värde. Denna 

aspekt, som är väsentlig för min forskning, känns inte alltid självklar när kulturarv ska 

värderas vilket gör att teorierna väver samman kulturarvsvetenskapen och 

religionsvetenskapen på ett bra sätt. Betydelsen av betraktarens och aktörens position 

gällande klassificeringen av kulturarvet är viktig för min forskning. Med utgångspunkt i 

den kan jag ställa mig frågor kring varför Svenska kyrkans kulturarv värderas olika 

beroende på vem som betraktar det. 
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3 Metod och material 

Pål Repstad, religionspsykolog, fastslår att det kvalitativa arbetssättet bryr sig om och 

berör det som finns, inte hur ofta det förekommer (2007 s.22). Om vi utgår ifrån detta 

uttalande så fann jag det helt naturligt att välja ett kvalitativt tillvägagångssätt för mitt 

arbete. Mitt intresse ligger inte i hur många kyrkvaktmästare som förhåller sig till vissa 

företeelser utan deras personliga upplevelse av sitt arbete. Kvalitativa studier ger 

möjligheten att i en begränsad miljö undersöka och beskriva de processer och särdrag 

som finns i miljön (Repstad 2007 s.23). I mitt fall föll valet av studiemetod på 

semistrukturerad intervju som jag kommer att redogöra för nedan. Jag ville också se om 

jag kunde ge intervjuerna ännu en dimension genom att fysiskt vandra runt i 

kyrkorummen under samtalen.  

 

3.1 Intervju 

Inom det etnologiska fältarbetet lämpar sig intervjun som metod då individens 

perspektiv ger ett material med god grund för vidare analys och tolkning (Fägerborg 

2011 s.85). Jan Krag Jacobsen, adjungerad professor i kommunikation, ser intervjun 

som en kommunikation mellan tre parter: intervjuaren, respondenten och åskådaren 

(1993 s.10). Samspelet mellan dessa tre aktörer är viktigt att ha i åtanke, framför allt hur 

den icke närvarande parten åskådaren kan påverka intervjun. Som Eva Fägerborg, 

etnolog, skriver så kan intervjupersonen vara medveten om den osynliga publiken, 

vilket kan påverka resultatet (2011 s.90). Det finns även andra aspekter att ta hänsyn till 

i frågan om de roller som uppstår under intervjun. Aspekter som ålder, kön, kunskap, 

geografi och huruvida intervjuaren är en så kallad insider eller outsider spelar roll 

(Fägerborg 2011 s.95).  

Med bakgrund i tidigare erfarenhet där jag arbetat med intervjun som metod 

valde jag den semistrukturerade intervjun. Intervjuguiden (se bilaga 1) baserades på 

ämnen relevanta till problemformuleringen, syftet och frågeställningen. I mitt fall ansåg 

jag det naturligt att i samtalet forma frågorna och inte styras av tydligt formulerade 

sådana. Krag Jacobsen menar att en intervjuguide med teman bidrar till att 

respondenterna får relevanta och liknande frågor, även om intervjuaren har friheten att 

formulera sig och bestämma ordningen (1993 s.19). En flexibel intervjuguide leder även 

till en mer improviserad och spontan intervju (Repstad 2007 s.86). Med större spelrum 
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ökar chansen för nytt och spännande material, men risken är att materialet blir svårt att 

analysera (Krag Jacobsen 1993 s.18).  

Forskningsintervjun ställer krav och kräver ett kritiskt förhållningssätt även mot 

metoden (Krag Jacobsen 1993 s.17).  Kritiken ligger bland annat i att en intervju bara är 

så bra som sin intervjuare: ovana och osäkerhet leder till att intervjuaren inte tar ansvar 

och tappar sin auktoritet vilket i sin tur leder till oanvändbara intervjuer (Krag Jacobsen 

1993 s.12). Repstad menar att intervjun kan bli konstlad och i slutänden inte spegla den 

miljö den ska ta del av (Repstad 2007 s.83). Intervjumetoden beskylls också för att 

fokusera för mycket på enskilda individers åsikter, den blir idealistisk och förbiser 

sociala strukturer (Repstad 2007 s.83). Med dessa varnande exempel kunde jag undvika 

de vanligaste fallgroparna samt vara lyhörd för att justera efter varje intervju. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Kompletterande fältanteckningar 

gjordes efter behov för att kunna plocka upp iakttagelser som inte fångas upp av 

inspelningen. Jag var medveten om att diktafonen kunde skapa distans mellan mig och 

respondenten. Repstad varnar för detta och menar att intervjun kan bli stel och hållas 

tillbaka, om inte tydliga riktlinjer sätts upp innan intervjun (2007 s.93). Det var därför 

viktigt att tydliggöra syftet med inspelningen innan intervjun. Jag inledde därför 

samtalen på ett lättsamt sätt i hopp om att diktafonen inte skulle bli ett störande moment 

när jag gick in på djupare frågor.  

Förutom den semistrukturerade intervjumetoden valde jag att genomföra  

intervjuerna med metoden ’talking whilst walking’. Metoden ger samtalet potentialen 

att tillföra stöd och fler lager till forskningen (Anderson 2004 s.254). Genom att sätta 

personen i relation till platsen kan en djupare förståelse för hur människan konstruerar 

sin värld uppnås (Anderson 2004 s.254). Detta ville jag uppnå genom att intervjua 

vaktmästarna i den miljö där deras arbete genomförs. Kyrkorummet blev inte ett passivt 

ting då metoden uppmärksammar den geografiska kontexten och tidens gång som 

väsentliga för människan (Anderson 2004 s. 255). Den största fördelen är att metoden 

gav fler verktyg och med fördel kunde användas tillsammans med den 

semistrukturerade intervjumetoden (Anderson 2004 s.255). Enligt Jon Anderson, 

humangeograf, hjälper den fysiska aktiviteten till att öppna upp åtkomsten mellan 

människan och platsen (2004 s.259). Anderson pekar också på hur metoden skapar ett 

mångsidigt samarbete mellan parterna där en annorlunda kunskap skapas som innefattar 

atmosfär, känslor, reflektioner, tro samt aspekter kring intellekt, rationalism och 

ideologi (2004 s.260). 
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3.2 Urval 

I urvalet av kyrkvaktmästare har fokus inte legat på personerna i sig utan på deras 

arbetsplats. Mitt fokus har varit kyrkor i Växjö stift vars byggår är 1939 eller äldre. 

Hjälp med att sammanställa en lista över sådana kyrkor har jag fått av stiftsantikvarien 

på Växjö stift. I de fall där e-postadresser och telefonnummer funnits har 

kyrkvaktmästarna kontaktats direkt. I annat fall har jag kontaktat församling eller 

pastorat. Då jag var tvungen att välja ut kyrkor av de föreslagna valde jag att sprida 

mina förfrågningar mellan olika kommuner och pastorat.  

När det kom till responsen fick jag snabbt inse att jag fick hålla till godo med de 

som återkopplade och var intresserade av att delta i studien. Repstads huvudkriterium 

för urval är att personen kan bidra till projektets frågeställningar (2007 s.89), något jag 

anser att alla kyrkvaktmästarna kunde göra oavsett deras geografiska position. Det finns 

alltid en risk för vinkling när en chef eller ledare ger förslag på intervjupersoner i 

organisationen (Repstad 2007 s.89). I mitt fall kom förslag på kyrkor ifrån 

stiftsantikvarien. Jag fick ett stort antal kyrkor på förslag, tillfrågade ett antal av dessa 

och fick sedan respons ifrån ett mindre antal. Detta gör att jag bedömer risken för 

vinkling som liten, men denna aspekt är viktig att ha med sig både i arbetet med 

intervjuerna men också i tolkandet av materialet. 

3.3 Genomförande 

Mötena med mina intervjupersoner bokades via telefon och mail. Därefter så mötte jag 

upp dem i anslutning till eller i kyrkorummet. Jag redogjorde syftet med studien igen, 

att intervjuerna skulle spelas in och att de alltid kunde avbryta intervjun. Jag frågade 

även om de ville ta del av materialet efteråt och tydliggjorde att intervjuerna inte skulle 

vara anonyma, men att de alltid kunde be mig frånse kommentarer och åsikter. Därefter 

slog jag på diktafonen och inledde med att personerna fick berätta lite om sin bakgrund 

och vad som fått dem att bli kyrkvaktmästare. Jag följde min intervjuguides ämnen och 

formulerade mina frågor utifrån hur samtalet fortlöpte. Som avslutning frågade jag alltid 

om intervjupersonen hade något mer att tillägga eller om hen hade något den ville lyfta. 

Därefter stängde jag av diktafonen och bad om att få fotografera aspekter i 

kyrkorummet som kom upp under intervjun. Jag påminde intervjupersonen om 

intervjuns syfte, att inspelningen skulle hanteras konfidentiellt och frågade om jag 

kunde höra av mig med eventuella följdfrågor eller kompletteringar. Därefter satte jag 
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mig i bilen för att göra extra fältanteckningar när jag upplevde att vissa saker behövdes 

skrivas ned. 

3.4 Kvalitativ analys 

I den kvalitativa analysen är det viktigt att alltid ha kunskapsmålen i fokus. Dessa ligger 

till grunden för analysen och består enligt Magnus Öhlander, etnolog, av 

problemställningen, syftet, frågeställningarna och intervjuguiden (2011 s.266). 

Öhlander tar även upp vikten av att dessa fyra måste ha en röd tråd, annars riskerar de 

att inte höra samman och bilda en enhet (2011 s.268). Tolkningen och analysen 

överlappar varandra även om analysen kan ses som det mönsterskapande medan 

tolkningen värderar materialet utifrån kunskapsmålen (Repstad 2007 s.127).  

Öhlander menar att det kvalitativa materialet kräver en analys som inte sätter 

alltför fasta regler då dessa riskerar att strypa materialets potential (2011 s.272). Repstad 

å sin sida menar att den kvalitativa processen självklart påverkas av personlig stil och 

kreativitet, men att den måste systematiseras (2007 s.128). Det är en balansgång att 

vandra mellan den tydliga analysen med ramar att förhålla sig till och att använda 

analysen som kreativt redskap för att få fram svar på kunskapsmålen. Centralt i den 

kvalitativa analysen är uppkomsten av det oväntade i form av mönster och samband, 

dessa uppstår när det finns en god kännedom om materialet (Öhlander 2011 s.274).  

Ett viktigt steg i den kvalitativa analysen är att tematisera: att sortera och arbeta 

på djupet med sitt material (Öhlander 2011 s.275). Tematiseringen kan delas upp i två 

huvudområden: innehållstematisering markerar det som berättar något speciellt om 

materialet (ex. kulturella idéer). Den analytiska tematiseringen ger uppslag, idéer och 

forskningsförslag (Öhlander 2011 s.276). Tolkningen som sedan sker är en del i både 

själva fältarbetet, analysen och tematiseringen (Öhlander 2011 s.280).  Den kvalitativa 

analysen kräver en hård urvalsprocess, det kan upplevas som hårt och arrogant att sålla i 

intervjumaterialet men överdetaljerat material försvårar läsandet (Repstad 207 s.128). 

Den enda skyldighet som finns gentemot informanten menar Repstad går ut på att 

berätta det som är väsentligt mot problemformuleringen (2007 s.128-129). 

3.5 Etiska förhållningssätt 

Informanterna i min undersökning kommer inte vara anonyma, dels beror detta på att 

deras arbetsplatser kommer nämnas vid namn och beskrivas vilket gör anonymitet 

problematiskt. Dels så är det inte den privata personen jag vill komma åt utan dennes 
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perspektiv utifrån sitt arbete som kyrkvaktmästare. Min forskning syftar inte heller till 

att lyfta en känslig frågeställning som på något vis äventyrar informantens relation till 

sin arbetsgivare. Jag har utgått ifrån de Forskningsetiska principer inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning som är utgivna av Vetenskapsrådet. De 

sammanfattar principerna under fyra krav: 

Informationskravet: Informera informanterna om forskningens syfte och redovisa 

villkoren. Det ska tydligt framgå att deltagande är frivilligt och alltid kan avbrytas 

(Vetenskapsrådet 2002 s.7). 

Samtyckeskravet: Informanten har rätt att själv bestämma över sitt deltagande och sätter 

själv villkoren för om, hur länge och på vilket sätt denne deltar. Deltagandet ska kunna 

avbrytas utan negativa följder eller påtryckningar (Vetenskapsrådet 2002 s.9-11). 

Konfidentialitetskravet: Personuppgifter och andra uppgifter om deltagarna ska hanteras 

så att obehöriga inte kan de del av dessa (Vetenskapsrådet 2002 s.12). 

Nyttjandekravet: Insamlande uppgifter får enbart användas i forskningssyfte. Dessa får 

ej nyttjas i kommersiella eller icke vetenskapliga sammanhang (Vetenskapsrådet 2002 

s.14). Förutom dessa krav så rekommenderar Vetenskapsrådet bland annat att 

informanterna tillfrågas om de vill ta del av forskningens resultat i någon from (2002 

s.15). Alla mina informanter informerades om dessa rättigheter ur 

informationsperspektivet innan intervjuerna genomfördes. 

3.6 Metoddiskussion 

När det kom till intervjuns metod är det några aspekter jag vill lyfta till diskussion. Min 

oro för att den tredje parten skulle påverka intervjun fick jag snabbt avfärda. Även om 

jag kommer behöva ta den i beaktande under analysen så upplevde jag att 

intervjupersonerna kunde tala fritt och verkligen öppna upp sig. En aspekt som kan ha 

påverkat detta var att jag upplevdes som en form av insider. Jag tolkar mig själv som en 

insider eftersom jag har en stor förkunskap kring kyrkohistoria, Svenska kyrkan och är 

uppvuxen i en luthersk kontext. Detta gjorde att jag snabbt kunde identifiera mig med 

den liturgiska vardagen intervjupersonerna beskrev. Det spontana samtalet kunde 

inledas redan innan diktafonen slogs på.  

Den semistrukturerade intervjuformen med sin intervjuguide gav mig 

möjligheten att läsa av intervjupersonens sinnesstämning och utefter detta ställa mina 

frågor. Ibland ändrade jag ordningen helt eller tittade mycket litet på guiden. Under de 

första intervjuerna ställde jag frågan om glädjeämnen och utmaningar först men fann att 
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den lämpade sig bättre på slutet när vi redan talat kring de större ämnena. Få av 

intervjupersonerna hade nämligen något att tillägga men på frågan om utmaningar och 

glädjeämnen dök ändå reflektioner upp kring sådant vi inte nämnt tidigare i intervjun. 

Detta medförde dock ett merarbete i att hantera materialet då strukturen på intervjuerna 

såg olika ut. I själva sammanfattningen har jag dock försökt skapa en likhet i hur 

materialet presenteras.  

”Talking whilst walking”- metoden gav mig en möjlighet att se kyrkorummet 

och ställa konkreta frågor kring byggnaden och interiören. Det faktum att vi stod upp 

skapade en informell stämning, jag upplevde att istället för den stelhet som en intervju 

vid ett bord kan medföra så fick kyrkvaktmästarna guida mig genom kyrkan som de 

hade gjort med vilken nyfiken kyrkobesökare som helst. Vid två tillfällen fick intervjun 

dock delas upp på grund av kylan i kyrkan; när jag besökte Virestad kyrka satt vi i 

församlingshemmet en stund med de mer teoretiska frågorna innan vi gick in i 

kyrkorummet. Jät gamla kyrka var egentligen igenbommad för vintern så det fick bli en 

lite snabbare rundtur där inne innan vi drog oss tillbaka till församlingshemmet. En 

utmaning var hur jag skulle förhålla mig till diktafonen när vi var i rörelse. Jag 

beslutade mig för att inte försöka hålla fram den som det gällde en radiointervju. 

Diktafonen befanns sig istället mellan mig och intervjupersonen.  

En annan farhåga var vinklingen som kunde uppstå då jag fick hjälp av 

stiftsantikvarien med förslag på kyrkor och församlingar att kontakta. I slutänden hade 

jag en stor grupp att välja ifrån och fick ändå gå på min egen magkänsla när jag 

skickade ut förfrågningar. De som responderade var väldigt samarbetsvilliga och hade 

ett intresse utav att förmedla sin kunskap och sina tankar. Stiftsantikvarien må 

representera stiftet men min bedömning är att detta inte påverkade det slutliga urvalet. 

Något som också är viktigt att lyfta är vilka som svarade på min förfrågan. De som 

svarade och deltog är personer som ville delta i studien och som var villiga att dela med 

sig av sina perspektiv. Deras vilja bakom deltagandet är omöjligt att specificera, det går 

enbart att spekulera i. Det kan vara så att de som svarade brinner för kulturarv, är djupt 

engagerade i kyrkans verksamhet eller gillar att prata. Mitt material är kvalitativt och 

unikt för personerna som deltagit. 

3.7 Material 

Mitt material består av sex stycken intervjuer genomförde under november och början 

av december 2016. Intervjuerna tog plats på stiftsantikvariens kontor och i 
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kyrkorummet. De spelades in på diktafon och tog i vissa fall upp till en timme. 

Materialet skrevs sedan ned och tematiserades. Citat plockades även ut och blev del i 

den sammanfattning av intervjuerna som utgör resultatet. Materialet beskriver både det 

fysiska kyrkorummet och dess inventarier samt tankar och reflektioner av 

intervjupersonen. 
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4 Tidigare forskning 

Mitt fokus på kyrkvaktmästare kom sig av avsaknaden av forskning på målgruppen 

kopplat till religiöst kulturarv. En sökning på kyrkvaktmästare i uppsatsdatabaser och 

bibliotek resulterar i en handfull artiklar, uppsatser och böcker där kyrkvaktmästaren 

finns som beskrivande aktör, men sällan som huvudrollsinnehavare.  

De akademiska arbeten som gjorts om kyrkvaktmästare i Sverige var få och ofta 

av profan karaktär. Bland annat finns magisteruppsatsen Hand- och armbesvär hos 

vibrationsexponerade kyrkvaktmästare av Helena Eriksson och Kristina Lundin (2014) 

som berör arbetsskador hos kyrkvaktmästare. Det finns även en engelsk artikel med 

titeln Safeguarding Tradition: Psychological Type Preferences of Male Vergers in the 

Church of England av Charlotte L Craig, Bruce Duncan och Leslie J Francis (2006) 

som undersöker kyrkvaktmästares psyke i Church of England. Med bakgrund i detta har 

mitt fokus på tidigare forskning legat på Svenska kyrkans kulturarv och heliggörandet 

av rum. 

4.1 Svenska kyrkans kulturarv 

Peter Bexell, teolog, avslutar antologin Kyrkorummet - kulturarv och gudstjänst med ett 

klart budskap: kyrkorummet är i behov av att tro, rit och rum hålls samman. Bland annat 

måste kyrkan ta på allvar att de byggnader som ofta kallas vårt gemensamma arv är 

Guds hus först och främst. Han betonar även att kultur och kulturmiljö också tillhör det 

gudomliga, allt har sitt mål och ursprung i Gud (2008c s.409). 

Aina Mandahl, stiftsantikvarie, menar att ett statiskt bevarande inte är 

acceptabelt längre, församlingarna motsätter sig detta då de kyrkliga miljöerna måste 

utvecklas för att bevaras. Hon menar också att kyrkoantikvarien måste vara aktiv i 

arbetet och ledsaga församlingarna för att uppnå detta (2008 s.288). Gunnar Granberg, 

teolog, håller dock inte med. Han menar att sakrala rummet inte får nedprioriteras till 

förmån för praktiska aspekter och att kyrkorummet först och främst är en plats där 

människan ska få uppleva Gud (2011 s.49).  

Markus Dahlberg, enhetschef Svenska kyrkan Uppsala, lyfter det statliga 

intresset som finns i Svenska kyrkans kulturarv utifrån att de är kulturhistoriskt 

skyddsvärda objekt (2008 s.177):  

 

Mycket av det vi förknippar med kulturmiljö och kulturarv har att göra med existentiella 

föreställningar om liv och död, samtidigt som det speglar sociala förhållanden vid tillkomsttiden. 
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En medeltidskyrka skiljer sig i detta avseende inte på något väsensskilt sätt från en fast 

fornlämning, t.ex. en megalitgrav från stenåldern. (Dahlberg 2008 s.177)  

 

Dahlberg trycker på att kyrkans kulturarv har viss särställning genom sin 

självklara del i historieskrivningen, de berättar om samhällets utveckling och bör därför 

komma kommande generationer till nytta (Dahlberg 2008 s.182). Via 

överenskommelsen år 2000 har Svenska kyrkan förbundit sig att tillgängliggöra 

kulturarvet för alla. Detta medför att kyrkorummet blir viktigt eftersom det talar såväl 

om sin egen tusenåriga historia, om sitt lokalsamhälle som sin roll i det offentliga 

byggandet (Dahlberg 2008 s.184 - 185). 

Bexell lyfter frågan om alla de överflödiga kyrkorna som ägs av Svenska 

kyrkan. Enligt honom borde frågan lyfts redan innan 2000 men glömdes bort, kanske 

berodde det på löftena om kyrkoantikvarisk ersättning (2008a s.155). Problemen med 

kyrkor som inte används är mycket större och strukturellt än vad utredningen 2000 

antydde, kostnaden för underhållet av de svenska kyrkorna överskrider det i många 

andra europeiska länder trots dess ringa antal (Bexell 2008a s.156). I och med 

skilsmässan mellan svenska staten och Svenska kyrkan ligger skyldigheten och friheten 

att besluta om kyrkorummen på församlingarna, ett beslut det råder delade meningar om 

(Bexell 2008a s.157). I England finns ett annat system för ansvaret över kyrkorummet, 

där är det stiften inom Church of England som tar över beslutsansvaret när ett kyrkorum 

blir överflödigt. Liknande system finns i Frankrike och Tyskland (Bexell 2008a s.157). 

Matthias Ludwig, arkitekt, har utformat en trappstegsmodell för hur nyttjandet 

av kyrkor bör se ut (2008 s.150-152): 

1. Kyrkligt användande, det som utan större ingrepp kan möjliggöra 

församlingsaktiviteter och andra kyrkliga aktiviteter. 

2. Bygga ut eller in utrymmen för församlingsaktiviteter som också kan hyras ut. 

3. Gemensamt nyttjande med andra parter exempelvis det offentliga, andra samfund 

eller privata aktörer.  

4. Om allt annat undersökts så kan användandet förändras, men kyrkan ska ha 

nyttjanderätt.  

5. Som sista alternativ kommer privat övertagande.  

Lena Källgren Rommel, kyrkojurist, skriver om hur kulturminneslagen sätter 

käppar i hjulet för församlingars arbete för förändring och anpassning. Hon menar att 

statens inflytande över de kyrkliga kulturminnena är oförändrat sen första januari 2000 

förutom på en punkt: det är nu möjligt för staten att ingripa rättsligt när lagen bryts 
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(2008 s.197). Trots äganderätten är församlingens rätt att nyttja och förfoga över sin 

kyrka begränsad. Församlingarna blev ägare i och med första januari 2000 då lagen om 

Svenska kyrkan (SFS 1998:1591) trädde i kraft där det framgår att egendomen ska 

brukas till samma ändamål som tidigare (Källgren Rommel 2008 s.195). Fördelen med 

nya lagen är att det är kyrkomötet som fattar beslut om kyrkorna. Tidigare kunde ett 

kyrkomöte inte fatta beslut kring en kyrka de i princip ägde via sitt nyttjande (Källgren 

Rommel 2008 s.196). Ekonomiska aspekter kan också ligga bakom förändringsbehov, 

när församlingar säljer av andra fastigheter måste den verksamheten flytta in i kyrkan. 

(Källgren Rommel 2008 s.196). Men Källgren Rommel är också tydlig med att 

församlingarna bryr sig om det kulturhistoriska:  

 

Jag vill avsluta med att understryka att även om församlingarna har behov av att förändra och 

anpassa kyrkobyggnaden, så vill församlingarna givetvis inte att kyrkornas kulturhistoriska 

värde skall minska. (Källgren Rommel 2008 s.198)  

 

Martin Åhrén, byggnadsantikvarie, menar att i kulturmiljövården är det alltid det 

kulturhistoriska värdet som sätter agendan, men att dessa är sammansatta av olika delar 

som förändras över tid (2014 s.225). Han pekar på att det skett en förändring i hur vi ser 

på kulturhistoriska värden, den bottnar i frågor kring olika aspekter av bedömningen 

(2014 s.225). Bruket av arvet är viktigare idag, samma sak gäller det kyrkliga 

kulturarvet. När offentliga medel bekostar blir detta självklart men när bruket upphör så 

upphör den logiken menar Åhrén. Den rationella brukar-bevarar tänket ersätt med 

irrationell rädsla för att förlora historiskt kulturarv. Ibland kan denna rädsla vara 

befogad menar Åhrén, men oftast bottnar den i reaktioner på pliktkänsla hos 

kulturmiljövården (2014 s.226). Detta kan också vara konsekvensen av politiska 

intressen, bland annat är det Svenska kyrkans kyrkliga arv som ska bevaras. 

Frikyrkorörelsens historia överlämnas till de med särskilt intresse för den (Åhrén 2014 

s.226). Åhrén avslutar med att konstatera att få platser har samma koppling mellan det 

immateriella och det materiella kulturarvet som kyrkan, när det används ges liv åt 

föremål och kyrkorummet (2014 s.228). 

Hans Bergfast, länsantikvarie, skriver att vi har ett ansvar inför kommande 

generationer att förvalta och inte förskingra vårt arv. De kulturarvpolitiska målen är 

övergripande men deras uppgift är att försvara och bevara. För att detta ska fungera på 

lång sikt krävs brukande och levandegörande (2008 s.221 - 222).  
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Katarina Toll Koril, kanslichef Växjö stift, menar att kyrkorummets betydelse 

blir obetydlig när regelbundenheten i verksamheten minskar. Hon säger att man måste 

prioritera för att säkerställa fortsatt användande. Det levande kyrkorummets betydelse 

hör ihop med att det brukas menar hon. Även den som inte aktivt deltar vet om kyrkans 

funktion, på så vis lever kyrkan i människors vardag (2008 s.224 - 225)  

Bexell menar att Svenska kyrkan kan säga att de är öppna och tillgängliga men 

att de inte kan förstås utan sin tro. Staten kan kontra med att kyrkan blir levande och 

begriplig i och med den nya användningen (2008b s.227). I Sverige har även 

församlingsstrukturen i form av ett territorialt församlingssystem luckrats upp (Bexell 

2008a s.156).  Folk söker upp och utövar sin religion där det passar dem, hänsyn till 

församlingstillhörigheten minskar och aspekter som kyrkorum, präst och musik blir 

viktiga (Bexell 2008a s.159). Kyrkan fortsätter att vara en symbol för sin bygd även när 

den står öde (Bexella 2008 s.165). Bexell kallar det för ”det svenska traumat”: Kyrkorna 

är i behov av ideella som älskar sin kyrka men kvalitetskraven på vården som sätts av 

länsstyrelse och antikvarier kan de ideella aktörerna inte bära (Bexell 2008a s.162). 

Charlotta Hanner Nordstrand, universitetslektor kulturvård, beskriver hur bruket av de 

kyrkliga byggnaderna har förändrats snabbt; minskningen av deltagare både i kyrkan 

som organisation och som lokal har redan fått konsekvenser (2014 s.75). En av 

konsekvenserna är att kunskapen om den fysiska kyrkan, dessa föremål, ritualer och 

liturgi går förlorad hos allmänheten samtidigt som bruket av kyrkorummet avtar 

(Nordstrand 2014 s.75). Nordstrand menar att utan tillsyn och vård så faller kulturarvet i 

glömska, för att kunna upprätthålla kulturminneslagen måste kunskap förvaltas och 

föras vidare (2014 s.76). Detta behov resulterade i projektet Tekniskt 

beskrivningslexikon över kyrkliga föremål. Målgruppen för projektet är de som enligt 

kulturminneslagen ska skapa förteckningar över Svenska kyrkans föremål (Nordstrand 

2014 s.77- 78). 

4.2 Heliggörandet av rum 

I Andra Mosebok går det att läsa om hur Gud ger Mose instruktioner hur byggandet av 

en helgedom ska gå till: 

 

Herren talade till Mose: 

Säg till israeliterna att samla in gåvor åt mig. Av var och en som känner sig manad skall ni ta emot gåvor 

åt mig […]. De skall göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Denna boning och allt 

som hör till den skall ni göra helt enligt de förebilder som jag visar dig. (2 Mos 25:1-9, Bibel 2000) 
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Det heliga rummet, kyrkan, är ur ett konfessionellt perspektiv inte en byggnad som alla 

andra och därmed inte ett kulturarv som alla andra. Det är laddat med andra värden, 

symboler och historia än ett profant kulturarv. För att förstå den laddning som kan ligga 

bakom att arbeta med heligt kulturarv följer här en kort introduktion till hur platser blir 

heliga och hur människan upplever det heliga rummet.  

Owe Wikström, religionspsykolog, menar att kyrktröskeln fungerar som en 

skiljevägg. För den troende skiljer tröskeln den profana verkligheten ifrån den religiösa 

världen. Genom att stiga in i det heliga lämnas det profana livets osäkerhet utanför 

(2003 s. 65, 67).  Även Mircea Eliade, religionshistoriker, menar att tröskeln fungerar 

som skiljevägg mellan det profana och det heliga (2008 s.30). Det heliga rummets 

gränser är både fysiska och psykiska, kyrkor agerar sacred canopies både bildligt och 

bokstavligt, de är signifikanta platser för meningssökande (Howes 2007 s.76). Graham 

Howes, religionssociolog, ser kyrkor som psykologiska resurser, de leder människan 

tillbaka till en förlorad religiös värld och förser henne med en form av terapeutisk, 

emotionell och spirituell näring (2007 s.76).  

Eliade menar att det är den religiöses längtan efter det gudomligas värld och 

boning som leder till byggandet av helgedomar och tempel (2008 s.60). För den 

religiöse är det heliga rummet en fast punkt att utgå ifrån, den är motsatts till den 

profana världens kaos (Eliade 2008 s.28). Eliade menar också att tempel är helgade 

avbilder av kosmos, de är det gudomligas verk och deras existens är därför andlig, 

oförstörbar och himmelsk. Kyrkobyggnaden ska både representera Jerusalem och 

paradiset (Eliade 2008 s.56-57). 

Wikström menar att det heliga rummets attribut omedvetet låter människan 

anpassa sig till det religiösa skådespelet, genom att uppleva det heliga rummet 

återvinner den troende kosmos gång på gång (2003 s.66-67). I Eliades mening sätter 

heliga rum jord, himmel och underjord i förbindelse med varandra (Eliade 2008 s.39).  

Även den fysiska byggnadens aspekter påverkar hur människan upplever det 

heliga rummet. John Renard, teolog, hävdar att religiös arkitektur fungerar på tre nivåer: 

samhälle, lärande och erfarenhet. Dessa tre bildar det budskap och den mening som en 

helig byggnad sänder ut (1996 s.114). Samhällsnivån berör historisk kontext, ritualer 

och den roll bygganden har som plats för att främja gemenskap (Renard 1996 s.115). 

Lärandenivån berör tydlig symbolik inom den religiösa läran. Genom sin struktur och 

interiör så påverkar byggnaden de troende på fem nivåer: ritualisering, kosmologi, 
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liturgiskt perspektiv, samhällets historia och korrespondensen mellan mikrokosmos och 

makrokosmos (Renard 1996 s.115-116). Erfarenhetsnivån berör det faktum att 

arkitektur har förmågan att framkalla starka känslor. Olika sorter av immateriella 

erfarenheter kan manipuleras med exempelvis rymd, yta, färg och proportioner (Renard 

1996 s. 118). Sammanfattningsvis menar Renard att samhällsnivån relaterar till vad 

troende gör, lärande till vad de lär sig och erfarenheten vad de upplever i närvaron av en 

speciell miljö (1996 s.120). 

Med utgångspunkt i detta två världar hoppas jag ha gett bakgrund till hur 

forskningsläget ser ut på dessa båda områden. I detta kapitel om tidigare forskningen 

har det framgått många olika perspektiv kring kyrkor som kulturarv och hur det heliga 

rummet konstrueras. Det kommer bli intressant och se hur de som arbetar konkret i 

dessa rum resonerar.  

Just forskning om Svenska kyrkans kulturarv har som vi sett tagit avstamp i 

nyttjandet av kyrkorummet. Men det är ingen enig bild som ges. Bexell uppmanar 

kyrkan att ta sitt arv på allvar, men hur detta ska göras är parterna oense om. Mandahl 

och Granberg vill båda ha ett rum helgat åt Gud, men hur pass mycket kyrkorummet ska 

behöva anpassa sig är de inte ense om. I den mer profana hörnan har vi Ludwig som på 

ett tekniskt vis redogjorde för hur nyttjandet av kyrkor kan bedrivas. Även Dahlberg ser 

de statliga profana värdena där kyrkan istället för helig ses som en viktig del i 

historieskrivningen. Källgren Rommel är kritisk mot lagstiftningen men hon vill 

samtidigt vara noggrann med att församlingar värnar om kulturhistoriska värden. I 

kontrast till varandra står Bergfast och Toll Koril som också vill värna om 

kyrkorummet. Medan Bergfast vill ha ett långsiktigt brukande och levandegörande vill 

Toll Koril att det ska vara en levande kyrka, därför måste det prioriteras. Nordstrands 

engagemang för att bevara och katalogisera de kyrkliga inventarierna står något i 

kontrast till Åhrén som ser kyrkan som ett självklart möte mellan de immateriella och 

materiella kulturarven.  

För att sammanfatta forskningen kring heliggörandet av rummet så pekade både 

Wikström och Eliade på vikten av att det heliga rummet skiljer människan ifrån det 

profana. Howes menade att kyrkorummet tar med människan till den religiösa världen 

psykologiskt. För Eliade blir det heliga rummet ett sätt för människan att få kontakt med 

det heliga och representera det heliga, så som kyrkan ska representera Jerusalem. 

Wikström tar också upp den viktiga roll det hela rummet får i och med att den hjälper 
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människan att uppleva det gudomliga gång på gång. Renard kopplar kyrkorummets 

arkitektur till olika sfärer som berör människans tro, lärande och upplevelser. 
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5 Kulturmiljölagen 

För att sätta in Svenska kyrkans kulturarv och kyrkvaktmästarens arbete i sin kontext 

följer här en kortare redogörelse av kapitel fyra i kulturmiljölagen som berör Svenska 

kyrkan. Kulturmiljölagens (SFS 1988:950) fjärde kapitel 1§ inleds med att 

kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 

begravningsplatser ska skyddas i enlighet med kapitlet. Detta innebär att dessa ska 

vårdas och underhållas så att värdena inte minskar, byggnader samt tomters utseende 

och karaktär får inte förvanskas.  

Kyrkobyggnaderna som innefattas i lagen är de som invigdes för gudstjänst av Svenska  

kyrkan innan första januari 2000 och som ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan. I 

kyrkobyggnader som uppfördes före år 1939 får inga betydande förändringar göras utan 

tillstånd av länsstyrelsen (SFS 1988:950 2-3 §).  

I lag (SFS 2013:548) framgår dock att om länsstyrelsen anser att en 

kyrkobyggnad har stort kulturhistoriskt värde trots byggår efter 1939 appliceras samma 

påbud mot förändringar (SFS 1988:950 4 §). Undantag görs för brådskande reparation 

och daglig skötsel, men de ska utföras med metoder och material som tar hänsyn till de 

kulturhistoriska värdena (SFS 1988:950 5 §). Kring inventarier nämns bland annat att 

dessa ska vårdas och förvaras väl samt att församlingen ska föra en förteckning över alla 

inventarier och att stiften ansvarar för att vart sjätte år kontrollera att alla inventarier 

finns kvar (SFS 1988:950 6-8 §).  

Ersättning utgår ifrån staten som kompensation för de kulturhistoriska 

kostnaderna i samband med vård och underhåll. Svenska kyrkan fördelar ersättningen 

mellan stiften som sedan fördelar detta mellan församlingarna. Riksantikvarieämbetet 

och Länsstyrelsen ges rätt att yttra sig kring fördelningen i landet (SFS 1988:950 16 §).  

Kulturmiljölagens fjärde kapitel avslutas med att Länsstyrelsen har ansvar för att vidta 

rättsliga åtgärder ifall de kulturhistoriska värdena är i fara i enlighet med lagen (SFS 

1988:950 17 §).  

Anledningen till att jag finner det nödvändigt, och intressant, att förtydliga 

lagstiftningens intention är att den är en profan lagstiftning. Lagstiftning påverkar allt 

kulturarv men Svenska kyrkans kulturarv är unikt genom att vara i bruk. Det blir därför 

intressant att titta närmare på hur den profana lagen skyddar men också begränsar. Min 

förhoppning är att viss förkunskap kring lagstiftningen kommer underlätta vidare 

läsning. 
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6 Resultat 

Här följer nu en presentation av intervjupersonerna följd av resultatet ifrån intervjuerna.  

6.1 Intervjupersoner 

Maria Bryngelsson1, stiftsantikvarie i Växjö Stift. 

Bryngelsson tog magisterexamen 2005 inom programmet för Kulturarv och 

samhällsanalys vid Linneuniversitetet i Kalmar. Hon anställdes som antikvarie vid 

Växjö stift 2005 och blev stiftantikvarie 2012. Tidigare har hon arbetat som arkeolog 

vid Smålands museum, Kalmar läns museum och Kulturmiljö Halland. 

 

Michael Linderholt2, kyrkvaktmästare i Moheda kyrka Moheda församlingen 

Linderholt började som fast anställd kyrkvaktvaktmästare 1985 i Alvesta pastorat. Han 

sommarjobbade på kyrkogårdarna efter gymnasiet och fick tjänsten då den gamla 

kyrkvaktmästaren gick i pension. 2004 gjorde han ett lite avbrott och arbetade som 

begravningsentreprenör i åtta månader. Linderholt längtade dock tillbaka och efter en 

trädgårdsutbildning på ett år blev hans nuvarande tjänst ledig. Han arbetar sedan 2005 i 

Moheda församling. 

 

Mats Clarenfjord3, kyrkvaktmästare i Tolg kyrka Söraby församlingen 

Clarenfjord har arbetat hela sitt liv inom industrin på olika företag runt om i Sverige 

innan han hamnade i Växjö. Han beslutade sig för att trappa ned och gå i pension men 

såg att det annonserades efter en kyrkvaktmästare i Ör-Ormesberga församling. 

Clarenfjord fick tjänsten som var på 60 % men ville efter ett tag gå upp i tid, så han 

bytte tjänst och hamnade på sitt nuvarande arbete som innefattar Tolg kyrka.  

 

Martin Rydén4, kyrkvaktmästare i Virestad kyrka Virestad församling 

Rydén arbetade i elva år som ingenjör. När han flyttade tillbaka till Småland ville han 

prova på något nytt. Han brann inte längre för jobbet och inser idag att det var mötet 

med människor och att hjälpa andra som han saknade. I väntan på att hitta sitt livskall 

började Rydén köra lastbil och engagerade sig i Virestad kyrkokör. Via engagemanget i 

                                                 
1
 Maria Bryngelsson, stiftsantikvarie i Växjö Stift. Mailkorrespondens 12 december 2016.  

2
 Michael Linderholt, kyrkvaktmästare i Moheda kyrka Moheda församlingen. Intervju 21 november 

2016.  
3
 Mats Clarenfjord, kyrkvaktmästare i Tolg kyrka Söraby församlingen. Intervju 22 november 2016.  

4
 Martin Rydén, kyrkvaktmästare i Virestad kyrka Virestads församling. Intervju 28 november 2016.  
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kören kom han i kontakt med församlingsprästen och den gamle kyrkvaktmästaren.  

Efter samtal med prästen visste Rydén att det var kyrkvaktmästare som var hans nya 

kall. Sedan 2012 arbetar han i Virestads kyrka och säger att han aldrig trivts så bra på ett 

arbete som han gör idag. 

 

Inger Lindberg5, kyrkvaktmästare i Vetlanda kyrka Vetlanda församling 

Lindberg är trädgårdsarbetare i grunden. Kyrkvaktmästare blev hon tack vare sin granne 

som var ordföranden i kyrkorådet, Bäckseda kyrka. De letade efter en kyrkvaktmästare 

under sommaren. Hon blev kvar där i fjorton år och efter kortare avbrott med 

fabriksarbete blev kyrkvaktmästartjänsten i Vetlanda ledig där hon arbetar sedan 2001. 

 

Kristina Edin6, kyrkvaktmästare i Jät gamla Kyrka Ingelstad församling 

Edin berättar att hon haft en rad olika sysselsättningar i sitt liv innan hon blev 

kyrkvaktmästare. Bland annat har hon arbetat som dräng, kameratekniker och 

dekormålare. Idag är hon även deltidsbrandman. Vägen till kyrkvaktmästarjobbet gick 

via kontakten med församlingen hon hade när barnen var små och gick på 

barnverksamhet. Då behövdes det en kyrkvaktmästare på deltid vilket passade henne 

perfekt, idag arbetar hon nästan heltid. 

6.2 Intervjuresultat 

6.2.1 Maria Bryngelsson7 

Som inledning intervjuades stiftsantikvarien Maria Bryngelsson kring sitt arbete och hur 

hon ser på kyrkvaktmästarens roll i arbetet med att bevara, bruka och utveckla 

kulturarvet. När det kommer till stiftets roll berättar Bryngelsson att deras ledord är 

främjande och tillsyn. Hon förklarar hur relationen till Länsstyrelsen ser ut och hur 

deras struktur fungerar. Församlingar och pastorat skickar sina tillståndsansökningar till 

Länsstyrelsen, stiftets roll är bara rådgivande. Vård och underhåll är inte 

tillståndspliktig om inte material eller konstruktion ändras. Länsstyrelsen gör sina 

bedömningar om det krävs tillstånd eller inte, myndigheten är remissinstans för 

kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och anser Länsstyrelsen att det är ett tillståndsärende 

som de ännu inte gett tillstånd till så betalas inte KAE ut. Om pastorat/församling och 

                                                 
5
 Inger Lindberg, kyrkvaktmästare i Vetlanda kyrka Vetlanda församling. Intervju 29 november 

2016.  
6
 Kristina Edin, kyrkvaktmästare i Jät gamla kyrka Ingelstad församling. Intervju 1 december 2016. 

7
 Maria Bryngelsson, stiftsantikvarie i Växjö Stift. Intervju 17 november 2016. 
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Länsstyrelse inte är överens kan stiftet gå in och vara samtalspart. Länsstyrelsen kan 

skicka ärenden på remiss till stiftet även om detta inte händer så ofta. Församlingar och 

pastorat kan även söka kyrkobyggnadsbidrag (KBB). Detta är ett inomkyrkligt bidrag 

som inte existerar i alla stift. Växjö stift öronmärker cirka sex miljoner för detta varje år. 

Kring uppdraget som Svenska kyrkan fått av staten säger Bryngelsson så här: 

 

Det ska ju bevaras, brukas och utvecklas. Det har ju riksdag och regering lyft och betonat. Men 

just utvecklas finns inte med så mycket i lagstiftningen, eller det betonas ju inte i lagstiftningen 

även om det givetvis tas hänsyn till det så beror det på vilket kyrkorum det är. 

 

Hon säger att det ofta handlar det om tillgänglighetsfrågor där det kan bli 

aktuellt att ta bort bänkar eller ändra om i kyrkorummet. På en del ställen vill man att 

prästen ska kunna stå vänd mot samlingen under gudstjänstfirandet vilket gör att man 

vill flytta ut altaret. Oftast hittas kompromisser där både församlingen/pastoratet och 

Länsstyrelsen blir nöjda. Bryngelsson ger som exempel Ryssby kyrka i Kalmar län som 

brann ned i början av 2000-talet. När man beslutade sig för att bygga upp kyrkan igen 

återuppstod den utåt i exakt samma skepnad. Inuti är den bättre anpassad med mindre 

bänkhav men annars frångick man inte hur kyrkan en gång hade sett ut. Bryngelsson 

betonar att detta också är en del av vårt kulturarv, att få besökarna att känna sig hemma 

och trygga i våra kyrkor. 

 

Vissa kyrkorum kan ju bli väldigt låsta utifrån tillståndbiten då, vilket ofta ger kanske en väldig 

frustration hos pastorat och församlingar. Att de kan nästan känna att de hade oturen att ha just 

den kyrkan. [...] Det finns ju en anledning till att de är så bevarade som de är, det är aldrig tal om 

några våldsamma förändringar om man vill göra något, en anpassning eller något. Man älskar 

sitt kyrkorum som det är. 

 

Vid projekt som rör kyrkorummet möter stiftet ofta kyrkvaktmästarna. 

Kyrkvaktmästarna har en nyckelroll i arbetet med kyrkan, menar Bryngelsson. Det är de 

som möter människor, känner sin byggnad och uppmärksammar om något är galet. 

Många av de utbildningar som stiftet anordnar riktar sig just till dem. Bryngelsson säger 

att det finns en rädsla hos kyrkvaktmästare att göra fel. Stiftet försöker att genom 

utbildningen om ge kyrkvaktmästarna redskap att arbeta med de kulturhistoriska 

värdena. Deras yrkesroll måste lyftas, fortsätter hon, de har en stor variation av 

kompetenser och bakgrunder som gör det ännu viktigare med erfarenhets- och 



  
 

24 

kunskapsutbyte. Om kunskapen förloras riskerar relationen som samtiden har med 

kyrkan att gå förlorad.  

I framtiden kan relationen med kyrkorummet komma att förändras i takt med att 

användandet av kyrkorummen minskar. I Växjö stifts finns idag inga kyrkor där kyrklig 

verksamhet saknas. Bryngelsson tror dock att oavsett om det blir aktuellt att sälja av 

kyrkorum eller ej så kommer det vara otänkbart för många församlingar att helt släppa 

sina kyrkor. En aspekt hon nämner som problematisk är tillgängligheten. Riksdagen har 

i lag slagit fast att dessa kyrkor ska vara tillgängliga för alla då de utgör kulturarv. Om 

kyrkorna inte kan hållas öppna på grund av församlingar inte kan nyttja dem riskerar de 

bli otillgängliga för allmänheten också. Bryngelsson menar att kyrkan är ett rum vars 

syfte är att fira gudstjänst i, förlorar den detta syfte förlorar den även delar av sitt värde. 

Dessa inventarier i form av predikstolen, altartavla och dopfunt finns där av en 

anledning och blir bara saker när kyrkan tappar sitt syfte. Liturgin och betydelsen 

försvinner när helhetsbilden försvinner, kyrkorummet blir då bara en byggnad och dess 

inventarier bara föremål med kulturhistoriskt värde. 

6.2.2 Michael Linderholt8 

Michael Linderholt arbetar i Moheda kyrka som har rötter i 1200-talet. Kyrkorummet är 

fullt av kulturarv i form av kyrkbänkar, väggmålningar och valv liknande de i Växjö 

domkyrka. Linderholt menar att kyrkan är präglad av när danskarna plundrade i 

Småland vilket gör att medeltida föremål saknas, det enda som finns kvar är krucifixet 

som idag hänger uppsatt på ett nytt kors framme vid koret (se bilaga 2 bild 1). 

Linderholt berättar att det var efter samarbete med Länsstyrelsen som det gick att hänga 

fram krucifixet igen. På 1800-talet plockades mycket kulturarv in till museum av staten. 

Moheda kyrka har dock precis fått tillbaka den dörr som funnits framme vid koret (se 

bilaga 2 bild 2). Linderholt avslutar den historiska rundvandringen i kyrkan med att han 

är bekymrad över att det dalande medlemsantalet kommer hota det kulturhistoriska 

arvet:  

 

En utmaning för det kulturhistoriska arvet: Att hitta nya människor som tar vid, för där tror jag 

vaktmästare över hela landet har haft det där intresset och känslan och den är ju på väg bort. 

 

                                                 
8
 Michael Linderholt, kyrkvaktmästare i Moheda kyrka Moheda församlingen. Intervju 21 november 

2016. 
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För tio, femton år sedan skedde ett generationsskifte menar Linderholt. När han 

började vara många kyrkvaktmästare äldre och det skedde ett överlämnande av 

information. Han upplever att han fick lära sig mycket av de äldre då det är ett mycket 

skiftande arbete. Linderholt förklarar att ena stunden kan du vara jordig och skitig av 

utomhusarbete på kyrkogården och nästa stund ska du byta altarduk eller hänga nytt 

antependium.  

Linderholt säger att kraven ökat på kyrkvaktmästaren i form av vilka 

arbetsuppgifter som görs. Det är inte alltid fokus kan läggas på det man anser är 

viktigast då allt måste prioriteras. Förr lades tid på detaljer som putsandet av ljuskronor, 

idag finns inte tiden. Linderholt berättar att känslan hos kyrkvaktmästaren är viktig: 

beroende på om denne ser på kyrkan som ett heligt rum eller som vilken byggnad som 

helst varierar kyrkvaktmästarens känsla för arbetsuppgifterna.  

När det kommer till det praktiska bevarandet har Moheda kyrka klimatstyrning 

som Linderholt och hans kollegor kan styra med hjälp av en applikation på sina 

telefoner. Linderholt säger att det underlättar skötsel och vård av kyrkan samt att det var 

en bidragande orsak till att den gamla dörren fick återvända till kyrkan. I Moheda 

församling sköts fastighetsansvaret av annan personal som sitter på pastorsexpeditionen. 

Detta gör att Linderholt inte har någon direkt kontakt med kulturmiljövården men är 

ändå inblandad i det praktiska arbetet.  

Han upplever att det är svårt att få till förändringar och att det tar lång tid. Allt 

ska planeras i minsta detalj och utbetalningen av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) kan 

ta upp till två år. Linderholt säger att sker något akut så har det funnit egna medel att 

lägga ut i väntan på KAE men att han är orolig för att dessa pengar kommer börja tryta i 

takt med att ekonomin blir sämre. 

Även om det kan bli konflikter med kulturmiljövården anser Linderholt att det är 

bra med en tröghet i förändringsarbete, annars tror han risken vore stor att man började 

förändra väldigt mycket. Han säger att det är lättare för folk att förstå att ett slott ifrån 

samma tid ska se ut just som ett slott medan kyrkan kan få frågor om var toaletten är, 

var kläder ska hängas och liknande.  

I Moheda kyrka arbetar man enligt Linderholt inte med något konkret 

levandegörande. Kyrkoherden gör vissa guidningar och installationen av den gamla 

dörren kan dock ses som ett visst levandegörande menar han. Men han tror den skulle 

kunna användas mer för det ändamålet, det hade varit nyttigt säger han. Linderholt säger 

också att det kan bero på tid och ork, någon måste engagera sig i frågan. Han tror att 
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många fortsätter vara medlemmar i Svenska kyrkan för att bevara kulturarvet. Man vill 

ha kvar kyrkorummet, klockringningen och vetskapen om att kyrkan finns kvar, avslutar 

Linderholt. 

6.2.3 Mats Clarenfjord9 

Mats Clarenfjord beskriver glädjeämnena med sitt jobb och landar i att han har 

förmånen att få ha med sig sin kristna tro i arbetet samtidigt som han får arbeta med 

människor. Tolg kyrka där han idag arbetar invigdes år 1881 (se bilaga 2 bild 3). När 

kyrkan byggdes om på 2000-talet valde man att skapa ett Mariakapell på ena sidan och 

pentry på andra sidan, för att ersätta församlingshemmets funktion. De två rummen är 

avskilda mot resten av kyrkan av en glasvägg som underlättar uppvärmning vid mindre 

gudstjänster utan att skärma av helt ifrån resten av kyrkan. I Mariakapellet står en 

träfigur (se bilaga 2 bild 4) ifrån 1300-talet föreställande jungfru Maria och Jesusbarnet.   

Även om ombyggnaden skedde innan Clarenfjords tid menar han att det blivit 

svårare att förändra kyrkan. Han ger exempel på en annan kyrka han arbetar i där det 

finns problem med dörren. Församlingens ansökan om att installera en dörrstängare fick 

avslag vilket leder till att kyrkan ibland står öppen tills någon upptäcker detta dagen 

därpå. Han tycker det är bra att kyrkorna vårdas och att hänsyn tas men att det måste 

finnas ”rim och reson”. Mycket av Clarenfjords praktiska bevarande bygger på vad han 

benämner om sunt förnuft. Det han ser som en utmaning är bemanningen; tidigare fanns 

det flera kyrkvaktmästare per kyrka, nu är det enbart han som reser runt mellan många 

kyrkor för att ordna med städning, förrättningar och liknande bestyr. Detta gör det svårt 

att hinna med ”finlir” på det vis han skulle vilja kunna. 

Tolg kyrka tillhör något som heter Sommarkyrkoprojektet som går ut på att 

kyrkan ska hållas öppen sommartid. Församlingen finns på plats för att bjuda på fika 

och guida besökare. Kring kyrkan som ett heligt rum säger Clarenfjord att för honom är 

det självklart att en sunt tänkande människa går in i ett heligt rum med respekt och en 

vårdande inställning. Han tror inte att kyrkorna riskerar att bli museum, han ser istället 

risken med att människor tappat intresset för att gå i sin församlingskyrka. Han ställer 

sig själv frågan hur länge de kan få vara öppna och vad som sker när de bommar igen. 

                                                 
9
 Mats Clarenfjord, kyrkvaktmästare i Tolg kyrka Söraby församlingen. Intervju 22 november 2016. 



  
 

27 

6.2.4 Martin Rydén10 

Martin Rydén talar varmt om sin kyrka och människorna som verkar där. Virestad 

kyrka (se bilaga 3 bild 5) stod klar år 1800 men invigdes officiellt först trettio år senare 

av biskop Esaias Tegnér. Det hade stått en kyrka på platsen innan och i entrén till 

kyrkan finns ett skåp med föremål av kulturhistoriskt värde, bland annat en dopskål (se 

bilaga 3 bild 6). Kyrkan är mest känd för sin altartavla målad av Pehr Hörberg (se bilaga 

3 bild 7) som täcker hela koret och som utgör det största kulturhistoriska värdet för 

församlingen. Kyrkan är sällan fullsatt förutom vid konserter, församlingens kör drar för 

egen maskin fullt hus vilket Rydén tror är unikt. Orgeln i kyrkan används idag inte, den 

har fått ge plats för digitala instrument som står framme vid altaret.  

Rydén berättar att en stor del av hans jobb är att ta hand om kulturhistoriska 

värden; det kan röra allt ifrån att hänga in liturgiska kläder till att städa på ett förnuftigt 

sätt. När det kommer till stöd för att bevara säger Rydén att de gånger Växjö stift står 

för kurser han skulle vilja gå så får han göra det. Senast deltog han i ett seminarium om 

inventering av kulturföremål och fick tips om en utbildning i att ta hand om kyrkliga 

textilier. Rydén säger att det är svårt att vara specialist på alla områden. Han beskriver 

hur avlopp ska rensas ena dagen och nästa kan han gräva ned en kista eller putsa silver.  

Det kan finnas viss fyrkantighet menar Rydén när kyrkan har speciella behov. 

Som exempel så används Virestad kyrka flitigt som konsertlokal tack vare sin goda 

akustik och sikt. Men för att få bra ljud i en kyrka krävs anpassningar, vilket kan vara 

svårt att få tillstånd för. Han ger också ett positivt exempel på hur kyrkans fasad nyligen 

renoverats. I arbetat med renoveringen bidrog stiftet och Länsstyrelsen på ett positivt 

sätt, menar Rydén.   

Det enda som Rydén ser som problematisk är när något ska lagas och den teknik 

som måste appliceras är betydligt sämre än sitt moderna alternativ och därmed leder till 

ny skada relativt snabbt. Gravkoret i kyrkan lagades förra året med kulturarvsmässiga 

metoder vilket lett till att det redan nu vittrat sönder. Kostnaden för att reparera 

gravkoret motsvarade inte resultatet. Rydén berättar också att det i kyrkans förråd finns 

föremål och utsmyckningar undanstoppade som kanske skulle göra sig bättre framtagna 

för folk att kunna ta del av. Rydén säger att Virestad kyrka, precis som många 

landsbygdsförsamlingar i Svenska kyrkan, sitter med problematiken att vara en levande 
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 Martin Rydén, kyrkvaktmästare i Virestad kyrka Virestads församling. Intervju 28 november 

2016. 
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kyrka: 

 

I arbetslaget så funderar vi hela tiden på hur ska vi vara en kyrka för det folket som lever 2016. 

För det är ju det vi vill va, vi vill ju inte ha en kyrka här som ett museum dit man kan komma 

och se hur det var förr. För då hade vi fått jobba på ett helt annat sätt ju, utan vi vill ju jobba för 

en levande kyrka som ett rum som är användbart idag. 

 

Ibland krockar viljan att utveckla rummet med att bevara det, menar Rydén. Men 

det finns en mellanväg att gå anser han och säger att han inte ser det som en omöjlighet 

att både ha en kyrka av idag och behålla det som varit. Förutom sitt rika konsertliv 

levandegörs kyrkan genom att en av de pensionerade kyrkvaktmästarna håller i 

guidningar av kyrkorummet och dess inventarier. 

6.2.5 Inger Lindberg11 

Inger Lindberg berättar med entusiasm om hur olika kulturarv ifrån olika epoker möts i 

Vetlanda kyrka till följd av dess långa historia (se bilaga 4 bild 8). Kyrkan härstammar 

ifrån 1200-talet men har byggt på under flera perioder, bland annat till följd av bränder. 

I början av 1900-talet görs den sista stora ombyggnaden då även freskomålningarna av 

Ludvig Frid (se bilaga 4 bild 9) tillkom, de visar scener ur Gamla och Nya testamentet. I 

vapenhuset vilar bitar av en runsten som en gång i tiden var inmurad i väggen (se bilaga 

4 bild 10). Lindberg berättar att kyrkorummet idag är mer tilltalande med sina ljusa 

färger än vad det var innan senaste ommålningen. Färgerna och ljuset stämde inte och 

gav ingen inbjudande känsla.  

Lindberg förklarar att kyrkan alltid hålls öppen när hon arbetar. Den ska vara 

tillgänglig för människor som behöver tända ljus eller sitta ned en stund och den hålls 

även öppen på söndagarna efter mässan. Kyrkvaktmästarna har även möjligheten att 

snabbt öppna upp kyrkan vid behov, exempelvis vid krisstöd.  

Hon upplever att det finns ett gott samarbete med kulturmiljövården men att den 

i vissa fall inte hänger med i utvecklingen av kyrkorummet, vilket leder till att kyrkan 

ibland får strida för vissa förändringar. Lindberg tror att kulturmiljövården missar det 

som människor av idag vill ha ut av kyrkorummet; de vill ha en plats för lugn och ro 

säger hon.  
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Lindberg säger att hon ser det som kyrkvaktmästarens uppdrag att vara lyhörd 

och ifrågasättande när kyrkan exempelvis ska möbleras om och inventarier förflyttas, 

annars riskerar kulturarv att gå förlorat. Hon är medveten om att allt inte kan sparas men 

understryker att saker måste tas om hand om de ska användas i framtiden. Vid besök av 

Jönköpings Länsstyrelse hittades en ekmöbel på vinden som Lindberg sedan hjälpte till 

att tvätta och restaurera. Möbeln är nu en självklar möbel vid kyrkkaffet i kyrkan. Hon 

säger att det som kan användas bör användas och att man får göra det bästa man kan 

med de föremål och inventarier som förblir undanstoppade. Lindberg nämner att på 

vinden finns den gamla predikstolen som hon själv gärna hade sett togs ner till kyrkan 

igen, men att hon inte ser något värde i att restaurera den för stora summor pengar om 

den ändå ska förbli undanstoppad. 

Församlingen håller i olika guidningar och har ett gott samarbete med skolorna i 

kommunen som ibland kommer på besök. Själv säger Lindberg att hon gärna tar hand 

om besök av förskoleklasserna då de yngre barnen gärna ställer frågor. En av 

utmaningar hon upplever är den att få medelålders människor att upptäcka hur lugnt och 

rofyllt det är i kyrkan. Kyrkorummet är enligt Lindberg en meditativ plats och hon säger 

att människor måste förstå att de är välkomna inte bara vid högmässan eller olika 

livsritualer utan vid andra tillfällen också. 

6.2.6 Kristina Edin12 

I Jät gamla kyrka möter Kristina Edin upp. Kyrkan är vanligtvis enbart öppen 

sommartid vilket medförde att det var ett kallt och kalt kyrkorum som mötte mig vid 

mitt besök i november 2016. Kyrkan stammar ifrån 1220-talet och på 1700-talet ville 

delar av församlingen bygga en ny kyrka i Jät, men motsättningarna var stora och inte 

förrän på 1900-talet byggs Jät nya kyrka som idag innefattar en del inventarier ifrån den 

gamla kyrkan, bland annat predikstolen (se bilaga 5 bild 11). Jät gamla kyrka har 

fortsatt vara i bruk men sedan 1910 när Jät nya kyrka invigs nästan enbart som 

sommarkyrka. Idag har man dock börjat fira påsknattsmässa i kyrkan. På sommaren 

genomförs både completorium (den sista bönen för dagen innan nattvilan) och 

helgmålsgudstjänst i kyrkan utöver ett stort antal dop och bröllop. Edin berättar att 

kyrkan omges av en skara engagerade församlingsbor som på sommaren samlas och 

ringer helgmål i klockstapeln.  
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I sakristian, precis som i resten av kyrkan, finns vackra målningar (se bilaga 5 

bild 12) som idag är i behov av restaurering då de konserverades senast på 1970-talet. 

Här förvarar man även ett stort antal begravningskransar för barn (se bilaga 5 bild 13). 

Under trägolvet finns gravkryptor med väl bevarade kistor, under sakristians golv vilar 

en kvinna som är så väl bevarad att hon mumifierats, berättar Edin.  

I Jät gamla kyrka menar Edin att kulturarvet hjälper till att hålla tron levande. 

Människor dras dit på grund av de gamla och vill uppleva det. Edin säger att bara för att 

kyrkan är gammal behöver inte själva tron upplevas som det. Hon menar att det 

viktigaste inte är att hålla stenhårt på traditioner, utan att besökare ska trivas och känna 

sig trygga i den miljö som finns. 

Reparationer och underhåll av kyrkan tas oftast omhand av externa entreprenörer 

berättar Edin. Men det är hennes uppdrag att vara ett vakande öga och se när saker 

behöver tas om hand, exempelvis ska hon börja dra i processen att få taken påsedda. Det 

ligger även på hennes bord att städa, sätta in nya blommor, putsa och i största allmänhet 

hålla kyrkorummet trivsamt och inbjudande. När kyrkan stängs för vintern plockas alla 

textilier och ljusstakar ut. Om städningen berättar Edin att hon gärna undviker 

dammsugare, hon vill damma på gammalt sätt i kyrkan. 

Miljön är väldigt ömtålig fortsätter Edin och berättar att minsta flaga egentligen 

ska sparas och sättas tillbaka, något som inte alltid fungerar i praktiken. Vid en 

inventering i den nya kyrkan hittade Edin träskulpturer som en gång hört till den gamla 

kyrkan, nu verkar hon för att dessa ska tas omhand. Hon ser hellre att de efter 

restaureringen hamnar på Kulturarvcentrum i Växjö än att de läggs tillbaka i sin låda. 

Edin ser det som en stor utmaning att få ihop tidsschemat, det är en stressig 

arbetssituation som gör att man måste prioritera. 

Kyrkan är försedd med ett ljudsystem för guidning där besökaren kan få lyssna 

till kyrkans historia på tre olika språk: svenska, tyska och engelska. Besökaren får även 

höra klockstapeln ringa och orgelmusik. Systemet plockas in på hösten och sitter uppe 

utan att skada kyrkobyggnaden. Från midsommar till sista september har kyrkan öppet 

för allmänheten och det är ortsborna runt om som möjliggör detta. Det är även de som 

varje lördag ringer i klockstapeln. Edin säger att de människorna kanske inte vanligtvis 

går i kyrkan men att det är viktigt för dem att kyrkan finns och används. 
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7 Analys 

Under tematiseringen av mitt material så dök följande teman upp; känsla, föremål, 

kunskap, levandegörande och kulturmiljövården. Jag valde därför att utgå ifrån dessa 

när jag strukturerade upp min analys. Jag anser att dessa fokusområden fungerar bra 

tillsammans med Beckmans typologi som jag nu kommer att sammanfatta. 

Beckman åtta begreppskategorier innefattar andligt idémässigt och föremålsligt 

kulturarv samt materiellt idémässigt och föremålsligt kulturarv. Dessa fyra första 

kategorier sammanfattar Beckman i andligt, materiellt, idémässigt och föremålsligt 

kulturarv. Beckman sätter sedan in dessa olika typer av kulturarv i en värdetypologi 

med fyra värden; de emotivt och kognitivt erfarna värdena samt de ideella och 

materiella värdena. Mellan dessa fyra placerar Beckman mänskliga intressen; moral, 

kunskap, behag och instrumentella. Se kapitel två om teori för detaljerad figur.  

 

Känsla 

Maria Bryngelsson, stiftsantikvarie, tar upp Länsstyrelsens syn på kulturarvet som 

enligt mig bör ses som ett materiellt kulturarv. Det är kyrkorummets föremålsliga och 

idémässiga aspekter som tas tillvara men inte dess andliga. De värden som tas tillvara 

av Länsstyrelsen och lagen är kunskapsvärden och instrumentella värden. 

Kulturmiljölagens fjärde kapitel innefattar bara fysiska värden, inget nämns om de 

ickemateriella kulturarvvärdena som kyrkorummet besitter eller hur dessa ska tas om 

hand. Bryngelsson tar upp att upplevelsen av trygghet och trivsel i kyrkorummet är en 

form av kulturarv. Detta kulturarv bygger på normer och moral där upplevelsen av arvet 

ger en känsla, ett andligt idémässigt kulturarv i Beckmans modell. Denna känsla kan 

anses generera ett kulturarv med både moral- och behagsvärden. Beskrivning av känslor 

som kyrkorummet ger återkommer hos fler respondenter. Kyrkvaktmästaren Michael 

Linderholt talar om vikten av att kyrkvaktmästaren måste ha den rätta känslan inför att 

kyrkorummet är ett heligt rum för att göra ett bra arbete.  

Kyrkvaktmästaren Kristina Edin talar om att människor ska trivas och känna sig 

trygga i kyrkorummet, hon säger till och med att det andliga idémässiga kulturarvet är 

en tillgång för tron och kyrkorummet. Kyrkvaktmästaren Inger Lindberg tror att 

människor är ute efter lugn och ro och att detta kan de hitta i kyrkorummet. Dessa 

känslor bygger enligt mig på tanken och idén bakom det heliga rummet. Symboliken 

som vilar i att stiga över kyrktröskeln och in i ett heligt rum påverkar människors 

förhållningssätt till rummet. Eliade (2008 s.30) och Wikström (2003 s.65, 67) har som 
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jag tidigare tagit upp redan slagit fast att detta gäller den religiösa människan. 

Människan bär med sig en förväntan om att uppleva känslor i kyrkorummet, känslor 

som bygger på tidigare generationers upplevelser. Det är helt klart ett immateriellt 

kulturarv med emotiva värden. De är känslor som anses fylla besökaren med behag men 

också med ett ramverk för hur besökarna ska agera. Den här studien undersöker inte vad 

känslan av kyrkorummet innebär för besökaren men det är intressant att 

kyrkvaktmästaren Linderholt ser det som en självklar del av sitt arbete. Olikt 

kyrkvaktmästaren Mats Clarenfjord som tydligt förmedlade att han såg sin personliga 

kristna tro som en tillgång talar Linderholt om känslan av att uppleva rummet som 

heligt eller inte. Är att uppleva ett rum som heligt samma sak som att uppleva tron? 

Bryngelsson beskriver hur kyrkorummets syfte är gudstjänstlivet, ett enligt Beckman 

idémässigt kulturarv. Det föremålsliga och det andliga möts och kan inte existera i en 

levande kontext utan varandra. Det anser jag kan vara svaret; utan den andliga 

kontexten upplevs kyrkorummet och dess inventarier bara som föremål med 

kulturhistoriskt värde.  

 

Föremål  

Kyrkvaktmästarna lyfte fram olika inventarier och aspekter i kyrkorummen under 

intervjuerna i kyrkorummen. Något jag snabbt fick erfara var att det kan gå delade 

meningar kring vad som anses värdefullt och på vilket sätt det bör framställas. När 

Linderholt visade runt i sin kyrka var det två konkreta föremål som stack ut: krucifixet 

och den återbördade dörren. Dessa två föremål kan med Beckmans typologi betraktas 

som föremålsliga kulturarv, de befinner sig i samma kyrka men de bör ändå uppfattas 

som olika i sitt värde. Krucifixet kan med Beckmans typologi betraktas som ett andligt 

föremålsligt kulturarv, det både ger och får sin symbolik i kyrkorummet. Dörren kan 

med Beckmans typologi istället betraktas som ett materiellt föremålsligt kulturarv som 

förvisso talar om kyrkorummets historia, men som saknar en andlig dimension.  

I kyrkvaktmästare Martin Rydéns kyrka förvarades ett antal föremål i ett 

glasskåp. Föremålen var försedda med en lapp som kort berättade dess historia. Ett av 

dessa föremål, en dopskål, existerar enligt mig någonstans mitt emellan två av 

Beckmans kulturarvsdefinitioner. Den är ett andligt föremålsligt arv sett till sin 

funktion, men när funktionen är borta, fortsätter den då att vara ett andligt kulturarv? 

Frågorna kan även appliceras på den predikstol som Lindberg talar mycket engagerat 

om. Hon hade gärna sett att den lyftas ned till kyrkorummet igen. Vilken typ av 
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kulturarv är denna predikstol? På sin nuvarande plats på vinden kan det med Beckmans 

typologi ses som ett materiellt föremålsligt kulturarv, för Lindberg tycks den upplevas 

som det Beckman skriver som ett andligt föremålsligt kulturarv. När sker 

förvandlingen? När byter predikstolen sfär och blir andlig? Min tolkning är att 

predikstolen och dopskålen i stunden de införlivas i själva kyrkorummet eller upplevs 

av personer som känner dess faktiska syfte, blir ett andligt kulturarv. Funktionen 

behöver inte ligga i den praktiska utan i att de upplevs som andliga och heliga.  

I Edins kyrka finns olika föremål och företeelser i kyrkorummet vars 

kulturhistoriska värde anses stort både av församlingen, stiftet och kulturmiljövården. 

Enligt Beckman är målningarna ett andligt kulturarv som både berättar om den heliga 

världsbilden och om den påverkan de rent fysiskt har på kyrkorummet och dessa 

besökare. Renard (1996 s.114) tar upp att kyrkorummets rymd, färg och proportioner 

kan påverkan människans känslor. Det var inte svårt under mitt besök i kyrkan att sätta 

mig in i hur både dagens och dåtidens människor lockas av kyrkorummets estetik. Edin 

ansåg att kulturarvet höll tron levande, det finns enligt Beckman ett behagsvärde i 

målningarna.  

 

Kunskap 

Ett något oväntat värde som kom upp under intervjuerna var kunskapsförmedlingen som 

kyrkvaktmästaren sysslar med. Bryngelsson belyste vikten av erfarenhets- och 

kunskapsutbyte mellan kyrkvaktmästare då brister i detta kunde äventyra samtidens 

relation med kyrkan. Men hur kan själva kunskapen som kyrkvaktmästarna besitter ses 

som ett kulturhistoriskt värde? I Beckmans begreppsbeskrivning finns det materiellt 

idémässiga kulturarvet, ett arv som bland annat kan innefatta praktisk kunskap.  

Kyrkvaktmästarnas kunskap om sin kyrka bygger på tidigare kollegors 

erfarenheter. Värdet hos detta kulturarv är kunskap, men till skillnad mot 

kulturmiljövårdens begränsade innehåll måste kyrkvaktmästaren förhålla sig till att de 

arbetar i ett levande rum. Rydén sammanfattade det rätt bra när han sa att det är en 

levande kyrka av idag han vill arbeta med. Skulle kyrkan istället hanteras som ett 

museum hade han helt behövt byta arbetssätt. Linderholt pratar om vikten av 

kunskapsöverföring och sin egen upplevelse av att lära av de äldre kollegorna. Precis 

som den levande kyrkan talar vi här om ett levande arv som måste förvaltas varsamt för 

att inte glömmas bort. Clarenfjord ansåg att sunt förnuft var en riktlinje vid arbetet med 

att bevara. Sunt förnuftet kan enligt Beckman ses som en arbetsmoral och därmed vara 
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ett materiellt idémässigt kulturarv. Lindberg talade om kyrkvaktmästarens uppdrag att 

vara beskyddare av de kulturhistoriska värdena. Även Edin lyfter fram 

kyrkvaktmästarens uppdrag att bevara, med ett vakande öga ska kyrkorummet tas 

tillvara. Det kanske upplevs som långsökt att dra denna parallell men jag anser att detta 

är en aspekt som ofta glöms bort i arbetet med kulturarv och kultmiljöer. Människan 

skapar och bevarar alltid kulturarv, medvetet eller omedvetet. Jag vill peka på vikten av 

att denna arbetsgrupps kunskap förvaltas lika varsamt som kyrkorummen de arbetar i. 

Annars finns risken som Bryngelsson påpekar att deras relation till kyrkan förändras.  

 

Levandegörande  

Levandegörandet av kyrkorummen förvånade mig. I alla utom Moheda kyrka berättade 

vaktmästarna att det förekom någon form av organiserad levandegörande verksamhet. 

Frekvensen i verksamheten varierade mellan kyrkorna. Jät gamla kyrka levandehålls 

både många olika vis. Förutom digitalt guidningssystem så håller församlingen kyrkan 

öppen sommartid och genomför helgmålsringning. Denna tradition är enligt Beckmans 

typologi ett andligt idémässigt kulturarv. I Vetlanda berättade Lindberg om hur kyrkan 

hölls öppen vid kris och hur de tar emot skolgrupper. I Virestad anordnas mycket 

konserter och enstaka guidningar medan Tolg kyrka är del av sommarkyrkoprojektet. 

Kyrkorummen levandegörs på olika vis, men det är inte riktat mot den målgrupp jag 

hade förväntat mig. Levandegörandet riktar sig till största del mot allmänheten. Det är 

skolor, turister, historieintresserade och konsertbesökare som kyrkorummet levandegörs 

för. En förväntan jag hade var att det skulle finnas verksamhet mot församlingens aktiva 

medlemmar där kyrkorummen levandegjordes utöver den ordinarie verksamheten. Att 

levandegörandet är externt är egentligen inte så märkligt med tanke på att församlingar 

vill locka nya människor att komma till kyrkan.  

Av verksamheten som jag redogjort för ovan stämmer sticker församlingen i Jät 

gamla kyrka ut. De samlas varje lördag sommartid och ringer helgmål i kyrkans 

klockstapel. Det är enligt Beckman ett andligt idémässigt kulturarv som innefattar 

många olika värden. Behagsvärdet ligger i att människorna får ut något positivt för egen 

del av att delta i ringningen. Det moraliska värdet ligger i att man levandegör en viktig 

del i kyrkolivet. Kunskapsvärden ligger i att församlingen för vidare kunskapen och 

traditionen bakom klockringningen. Även om guidningar i kyrkorummet levandegör det 

heliga kulturarvet så är det möjligt att det som förmedlas är rent kulturhistoriska värden. 
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Om det andliga utelämnas återstår det materiella som också berättar en historia, men det 

berättar då inte den levande historian om kyrkorummet.  

 

Kulturmiljövården  

Enligt Bryngelsson så lyser den utvecklande aspekten av kulturarvet med sin frånvaro i 

lagstiftningen. Även om riksdag och regering gett Svenska kyrkan uppdraget att bevara, 

bruka och utveckla arvet så finns det hinder. Rydén, Linderholt, Lindberg och 

Clarenfjord höll med om att de upplevt en viss problematik i mötet med 

kulturmiljövården. Problematiken manifesterade sig ofta i långa processer, tröghet, höga 

kostnader och som i Rydéns fall en åtgärd som var tvungen att vara tidsenlig. Det fanns 

också en positiv syn på att kulturmiljövården och lagstiftningen håller tillbaka 

förändring och skyddar kulturarvet. Linderholt var rädd att utan skyddet skulle kyrkorna 

helt förändras.  

Lindberg sammanfattade situationen väl när hon beskrev att samarbetet fungerat, 

men att kulturmiljövården inte verkar hänga med Svenska kyrkans utveckling. Kyrkorna 

som jag besökt under min studie hade alla olika behov. I Tolg kyrka fick 

församlingshemmets funktion flytta in i kyrkan via ombyggnation, i Virestad fick 

kyrkorgeln gå i pension till förmån får digitala instrument. Men dessa förändringar kan 

bara göras med hänsyn till kyrkorummets ålder och kulturhistoriska värden, baserat på 

kulturmiljölagen. Lagstiftningen och kulturmiljövården är helt enkelt inte anpassade att 

möta de församlingar som behöver utvecklas för att överleva. Enligt Beckmans 

värdetypologi placerar kulturmiljövårdens värden på den kognitiva sidan. Det finns 

instrumentella värden som tillsammans med kunskapsvärden är relevanta för 

kulturmiljövården och lagstiftningen.   

Bryngelsson nämner att församlingar kan uppleva att de haft otur som fått en 

kulturhistoriskt värdefull kyrka som de inte kan anpassa efter sina behov. I 

kyrkvaktmästarens arbete är lagen ständigt närvarande, precis som utmaningarna att 

arbeta i en kyrka med dalande medlemssiffror. Detta tillsammans med den stressiga 

arbetssituation som Clarenfjord, Linderholt och Edin upplever bidrar inte till att 

kulturarvet bevaras, brukas och utvecklas vad gäller det andliga.   
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8 Slutdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur kyrkvaktmästarna förhåller sig till 

kulturarvet och hur kyrkorummet påverkas av samma arv. Min problemformulering 

gällde hur kyrkvaktmästaren ser på sin roll som förvaltare av Svenska kyrkans kulturarv 

och hur kyrkorummet påverkas av sitt kulturarv. Min ena frågeställning frågade sig 

vilken problematik som ligger i att bevara ett kyrkorum som också är ett levande heligt 

rum. Den andra frågeställningen gällde hur kyrkvaktmästarna berörs av det dubbla 

ansvaret gentemot församlingen/pastoratet och kulturmiljövården.  

Det är tydligt att kyrkvaktmästarna ser sig själva som beskyddare av kulturarvet 

samtidigt som de ofta brottas med problemet att anpassa och utveckla kyrkan efter 

församlingens behov. Detta påverkade kyrkvaktmästarna på olika vis som nämnts i 

resultatet och analysen, men generellt ger det dubbla ansvaret svårigheter vid underhåll 

eller när kyrkobyggnaden måste förändras. Precis som Mandahl säger så är det statiska 

bevarandet inte accepterat av församlingar och pastorat längre, kyrkorummen måste 

utvecklas för att leva (2011 s.419).  

Det finns två ytterligheter i mina intervjupersoners upplevelse av kyrkan som ett 

heligt levande kulturarv. Edin menar att det är kulturarvet som gör tron levande, att det 

bidrar till att locka folk att uppleva det heliga. Rydén brottas istället med att vara en 

kyrka för människan av idag med de behov som detta ställer på kyrkorummet. 

Linderholt ser en trend i att människor är medlemmar i Svenska kyrkan för att bevara 

kulturarvet och Edin menar att människor kommer till kyrkan för kulturarvets skull. 

Svenska kyrkan har andra krav på sig än profana kulturarvsförvaltare, som i Linderholts 

jämförelse av ett slott och kyrkan. Lagen lägger samma krav på dem båda men kyrkan 

ska även bemöta den levande tron i Svenska kyrkan.  

Alla kyrkvaktmästarna jag intervjuade brinner för sina kyrkor, detta kan vara en 

bidragande orsak till att de ställs inför svåra avvägningar. Hade kyrkorummen 

uppfattats som vilket rum som helst av dem som arbetar i dem hade dessa kyrkor 

förlorat en bundsförvant när det kommer till både sitt bevarande och levandegörande. 

Kyrkvaktmästarna bevarar och vårdar dessutom kulturhistoriska värden utifrån en 

tradition som bygger till största del på kunskapsöverföring.  

Kyrkorummet kan tyngas ned av sitt kulturarv. I den tidigare forskningen tog 

Källgren Rommel upp hur församlingar tvingas sälja av församlingshem för att klara av 

ekonomin, resultatet är att verksamheten måste in i kyrkorummet. Liknande exempel 
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har mina intervjupersoner lyft fram, men jag stötte även på många goda samarbeten och 

projekt.  

I kyrkorummen jag besökte bidrar deras kulturarv i djupt samarbete med den 

levande liturgin att skapa detta rum. Bexell talar om att tro, rit och rum måste höra 

samman i det levande kyrkorummet (2008 s.419). Kyrkorummet är inget vanligt 

kulturarv oavsett vad kulturmiljölagen säger. Problematiken ligger i att det heliga 

rummet lyder under en profan lagstiftning som enbart ser till det materiella och inte till 

det andliga. Problemen är idag ännu i sin linda, i framtiden kommer kyrkorummen 

behöva förändras. Detta för att Svenska kyrkans församlingar och pastorat ska kunna 

fortsätta bruka de kyrkorum som idag anses ha kulturhistoriska värden. 

8.1 Slutsatser och sammanfattning 

Jag vill avsluta min uppsats med att formulera några slutsatser och sammanfatta studien:  

 

- Kyrkorummet ingjuter en känsla som bygger på kulturhistoriska värden. Det är i mötet 

mellan den andliga känslan och inventarierna som den levande kontexten skapas.  

 

- Kyrkvaktmästarens kunskap om och vård av kyrkorummet skyddar de kulturhistoria 

värdena. Även de undanstoppade inventarierna förblir andliga genom den omsorgen. 

 

- Kyrkvaktmästarens kunskap är i sig ett kulturarv som behöver vårdas och skyddas.  

 

- Levandegörande verksamhet talar ofta om de kulturhistoriska värdena i kyrkorummet, 

då ofta till extern publik, dvs turister.  

 

- Kulturmiljövården tillgodoser inte de behov som församlingar och pastorat har idag. 

Kraven har blivit ett stressmoment i kyrkvaktmästarens vardag.  

 

Som studien visat är kyrkvaktmästarens roll som kulturarvbevarare en 

balansgång mellan det profana bevarandet och den levande församlingsverksamheten. 

Kyrkvaktmästarna som deltog i studien var väl medvetna om de kulturhistoriska 

värdena och sin roll gentemot dem. Detta dubbla ansvar tillsammans med Svenska 

kyrkans ekonomiska situation leder till ökad stress och att inte alla arbetsuppgifter hinns 

med. De arbetsuppgifter som ofta faller bort är enligt kyrkvaktmästarna i studien den 
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detaljerade omvårdnaden om kulturarvet.  

Kyrkorummen påverkades i högsta grad av sitt kulturarv. I vissa fall är 

kulturarvet nyckeln bakom ett levande kyrkorum. I andra fall hölls kyrkorummet 

tillbaka ifrån att anpassas till sin samtids behov. Det är där problematiken i att bevara 

det religiösa kulturarvet ligger. Svenska kyrkan är ett levande samfund som måste 

anpassa sig efter sin verklighet. Samtidigt ställer lagen krav på hur rummen denna 

verklighet utspelar sig i ska få brukas. 

8.2 Förslag på vidare forskning 

Församlingen i Jät gamla kyrka har väckt nya frågeställningar som skulle kunna leda till 

fortsatt forskning. I studien kom det fram att en del fortsätter vara medlemmar i Svenska 

kyrkan för att bevara kulturarven. Men församlingen tycks gå ett steg längre och istället 

för ett passivt stöttande så levandegör och vårdar de sitt kyrkorum. Är det 

kulturhistoriska värdena eller religiositet som driver dem? 

Det hade också varit intressant att i vidare forskning undersöka vilka perspektiv 

som andra aktörer i Svenska kyrkan kan bidra med. Exempel på dessa kan vara 

församlingsvärdar, fastighetsförvaltare och församlingspedagoger som alla måste 

förhålla sig till kyrkorummet.  

Vidare forskning rörande geografi och ålder hade också varit intressant att titta 

vidare på. Den geografiska aspekten kring landbyggd och bebyggelse tillsammans med 

skiftesreformerna kunde lägga grund för vidare studier. Även kyrkorummets ålder och 

tidsepok i förhållande till bevarande hade varit intressant att studera. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide Maria Bryngelsson, stiftsantikvarie  

 Bakgrund och arbetsuppgifter  

 Levande kulturarv 

 Utmaningar och glädjeämnen 

 Stiftets roll och uppdrag 

 Stiftet och kulturmiljövården 

 Vaktmästarens roll och uppdrag 

 Det heliga rummet 

 Egna tankar eller tillägg  

 

Intervjuguide vaktmästarna  

 Bakgrund 

- Utbildning 

- Arbete 

- Varför? 

 Kulturarv 

- Påstående; kyrkvaktmästare bidrar till bevarandet av kulturarvet 

- Kulturhistoriska värden i kyrkorummet 

 Heligt rum 

- Risker 

- Förhållningssätt 

- Tankar om helighet  

 Praktiskt bevarande 

- Skötsel 

- Samarbete mellan församling och kulturmiljövården 

 Levandegörande 

- Bevara, bruka och utveckla 

- Levandegörande verksamhet 

- Risk att kyrkor blir museum 

 Utmaningar och glädjeämnen  

 Egna tankar eller tillägg 
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