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1. Inledning 

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna 

    i halvmörkret. 

Valv gapande bakom valv och ingen överblick 

Några ljuslågor fladdrade. 

En ängel utan ansikte omfamnade mig  

och viskade genom kroppen; 

”Skäms inte för att du är människa, var stolt! 

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. 

Du blir aldrig färdig och det är som det skall”. 

Jag var blind av tårar 

och föstes ut på den solsjudande piazzan 

tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och 

    Signora Sabatini 

och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.1 

 

Bakgrund 

Tomas Tranströmers dikt ”Romanska bågar” utspelar sig i en kyrka, och den rör sig tematiskt kring 

att vara människa och vad som oväntat kan beröra oss på djupet. Kyrkorummet och gudstjänsten 

äger en förmåga att tränga in i det innersta av oss människor. I dikten är det en koppling mellan 

det yttre rummet och dess symboler som får diktarjaget att upptäcka något inne i sig själv. Fysiskt 

finns hon i en romansk kyrka med valv, bakom varje valv döljer sig nya upptäckter, i sitt inre finner 

hon att det förhåller sig på samma sätt.  

 

Ibland är det inte orden som får människan att förnimma det gudomliga i tillvaron, utan något som 

rör vid hennes sinnen. Det är genom kroppen som syn- eller hörselintryck, smak- eller 

känselupplevelser kommer till oss, de berör något bortom tänkandet, och säger något som är mer 

än det som kan beskrivas i ord. Det är kroppen som får erfara något som gör att människor hittar 

nya djup och insikter. Och det som händer låter sig inte fångas helt med det intellektuella, utan är 

mer av förnimmelser och sinnliga upplevelser.  

                                                 
1 Tranströmer 2001, s. 268. 
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Gudstjänsten är en plats för spänningen mellan det yttre och det inre, det som utspelar sig i rummet 

och det transcendenta, både i själva gudstjänsten men också hos den som är gudstjänstfirare. Varje 

människa har sin kropp, sitt intellekt och känsloliv, dessa är inte separerade delar hos oss utan är 

en helhet. Hon är fysiskt på plats i rummet med sin kropp och gör erfarenheter av att fira 

gudstjänsten.  

 

Det har i Svenska kyrkans gudstjänstliv skett en förskjutning, från att ha dominerats av verbal 

kommunikation till en större variation av kommunikation med alla sinnen, som bland annat visas 

av Ninna Edgardh i boken Gudstjänst i tiden.2 I en artikel i Reformation och gudstjänst tar Stina Fallberg 

Sundmark upp Frälsarkransen som exempel på hur uttrycksformerna, i både fromhetsliv och 

gudstjänst, i nutiden inte enbart är verbala utan även har både visuella och materiella uttryck. Det 

är inte längre ett lika tydligt fokus i gudstjänst och andakt på att lyssna och läsa, utan även kroppen 

och sinnena engageras, genom aktiv handling.3 

 

Studerar vi gudstjänsten närmare så ser vi att vissa delar av liturgin erfar och förnimmer 

gudstjänstfirarna på ett sinnligt plan, där vissa ting i gudstjänsten talar till flera av de mänskliga 

sinnena. I Kristen gudstjänst - en introduktion skriver Stina Fallberg Sundmark om ”Materiella 

perspektiv på gudstjänsten”: ”Det som sinnena noterar rör på olika sätt gudstjänstens materiella 

uttryck bland annat i form av bröd, vin, vatten och olja och särskilda föremål och textilier.”4 

Kroppen, sinnena och de materiella tingen ger andlig näring, djup och erfarenhet. Tillsammans 

med det talade ordet formar de vad gudstjänstfirarna erfar i gudstjänsten. 

Det är sinnena som uppfattar saker i gudstjänsten; man hör kyrkklockornas klang ringa samman 

till gudstjänst, man ser de liturgiska färgerna på textilerna i kyrkan, känner doften av vinet i 

bägaren, smaken av brödet känns i munnen. I händerna håller man psalmboken, känner dess tyngd 

och vänder de tunna bladen med de känsliga fingertopparna. Gudstjänstens materiella uttryck berör 

på olika sätt sinnenas förnimmelse.5  

Det finns i gudstjänstens sammanhang olika ting som åskådliggör och materialiseras i liturgin. 

Tydligast kanske det sker i dopet och måltiden, men även andra bruk har funktionen av att 

materiellt bära Guds ord.6  

Sedan länge har det vid tider på kyrkoåret varit brukligt att använda vissa materiella ting för att 

förstärka eller framkalla känslostämningar. Att använda särskilda materiella ting kan både handla 

om att påminna gudstjänstfirarna om bibliska händelser eller om att dra in deltagarna i ett skeende. 

I den västliga traditionen kan vi se exempel på detta genom att fastan före påsk inleds med ett 

                                                 
2 Edgardh 2010, s.198. 
3 Fallberg Sundmark 2017, 190. 
4 Fallberg Sundmark 2018, s. 241. 
5 Fallberg Sundmark 2018, s. 241. 
6 Fallberg Sundmark 2018, s. 254. 
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korstecknande i pannan med aska vid askonsdagens gudstjänst, ett tecken på botgöring och 

botfärdighet. På palmsöndagen kan vide eller palmbladskors delas ut till den gudstjänstfirande 

församlingen, som på detta sätt blir medaktörer i evangelietexten (Mark 11:1-11) där Jesus rider in 

i Jerusalem på åsnan och folket strör palmkvistar. Skärtorsdagens kvällsgudstjänst kan innehålla 

fottvagning, då gudstjänstfirarna dras in i ett skeende. Bibeltextens uppmaning från Jesus att göra 

samma sak för varandra (Joh. 13:4-17) blir då till en materiell verklighet i tjänandet av varandra.7 

”Man skulle alltså här kunna tala om en återkomst av eller nyorientering mot en materiell sida av 

fromhetslivet relaterat till kroppen och dess olika sinnen.”8 

 

Andra nya symbolhandlingar tar också plats i gudstjänstfirandet inom Svenska kyrkan idag. Till 

exempel kan en syndabekännelse ske genom att gudstjänstdeltagarna får gå fram och lägga ned en 

sten framför altaret, som ett synligt tecken på att lämna ifrån sig sina synder, eller lämna olikfärgade 

bollar i en glascylinder som symboliserar böner vid förbönsmomentet. Listan av exempel kan göras 

längre, och symbolhandlingarna kan röra nästan alla moment i gudstjänsten. Samtidigt som vi har 

ett tydligt bruk av ting, symboler och gestaltande i gudstjänsten, som har följt hela den kristna 

gudstjänstens historia, är min erfarenhet att dess nya symbolhandlingar kan uppfattas som 

främmande och ibland också som att de inte hör hemma i kristen gudstjänst. I sig är det inte så 

konstigt att en så långvarig tradition har skapat mönster för hur tolkning kan och ska ske, medan 

det som är nytt är öppet för olika tolkningar. Detta har gjort mig nyfiken och intresserad av vilka 

tolkningar som kan komma av de nya bruken av fysiska handlingar och materiella ting i 

gudstjänsten. Vilken funktion fyller de egentligen och vad är det som avgör om en symbolhandling 

kan integreras i en kristen gudstjänst? Vilken mening kan de sägas ha? Finns det plats för nya 

symboliska handlingar i Svenska kyrkans gudstjänster?  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att pröva hur man kan förstå en symbolhandlings mening i en 

gudstjänst inom den svenskkyrkliga traditionen, vars tyngdpunkt domineras av verbal förkunnelse 

och undervisning. Genom ett konkret exempel från en högmässa i Mariakyrkan, Gävle, söndagen 

den 24 november 2019, vill jag pröva hur meningen kan förstås i den dominerande traditionen 

inom Svenska kyrkan. Jag vill också visa på några möjliga tolkningar kring meningen utifrån två 

nutida lutherska liturgiteologer, Gordon Lathrop och Lena Sjöstrand. 

Frågeställningarna blir: 

Vilken mening kan symbolhandlingen sägas ha i svenskkyrklig dominerande tradition? Vilken mening för 

symbolhandlingen syns i Gordon Lathrops och Lena Sjöstrands förståelser av kristen gudstjänst? 

                                                 
7 Fallberg Sundmark 2018, s. 251. 
8 Fallberg Sundmark 2017, s. 170. 
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Tidigare forskning 

En forskare inom liturgivetenskapen, med intresse för hur gudstjänsten och kropp relaterar till 

varandra är professor Ninna Edgardh. Hennes bok Gudstjänst i tiden från 2010, tar upp hur 

gudstjänstlivet i Svenska kyrkan har utvecklats från 1968 till 2008. I sitt resultat ser hon att en tydlig 

förskjutning från verbal kommunikation till en sinnenas kommunikation har skett. Hon tar inte 

specifikt upp symbolhandlingar i boken, även om det nämns som förekommande i gudstjänster. 

 

Stina Fallberg Sundmark är en annan forskare med intressen för fromhetsliv, gudstjänst och 

materiella bruk, kroppen och sinnena i anslutning till dessa, både historiskt och i nutid. I en artikel 

från 2017 i Reformation och gudstjänst skriver hon om ”Kroppen och sinnena i nutida fromhetsliv: 

Frälsarkransen som exempel” där hon tar upp hur det idag, både i gudstjänster och fromhetslivet, 

finns en återupptäckt av och ett nyskapande i kroppsliga och sinnliga uttryck och bruk, inom 

Svenska kyrkan och även inom frikyrkor i Sverige. Fallberg Sundmarks artikel rör sig kring och 

berör delvis samma delar som den här undersökningen, men har sitt fokus på bruket av, och teologi, 

som gäller Frälsarkransen. Fallberg Sundmark är även redaktör för Kristen gudstjänst – en introduktion 

som är en introduktion i liturgik och kom 2018. Det är en antologi som behandlar gudstjänst från 

skilda kyrkotraditioner i olika artiklar, och boken har även fördjupande kapitel kring olika teman. 

Hon är själv författare till ett temakapitel om materialitet i gudstjänst, men nämner inget där om de 

symbolhandlingar som är i fokus för denna undersökning.  

 

Årsboken för Svenskt Gudstjänstliv 2019 Gudstjänstens mening, är även den en antologi och har en 

redaktörsgrupp bestående av Stephan Borgehammar, Ninna Edgardh, Sune Fahlgren, Stina 

Fallberg Sundmark. Som titeln anger söker de olika artiklarna i boken efter hur gudstjänstens 

mening kan förstås. Ingen av dessa artiklar berör just den form av symbolhandlingar som är 

exempel i denna uppsats. I Ninna Edgardhs artikel om Lathrops betydelse för liturgisk utveckling 

i Svenska kyrkan och Gordon Lathrops egen artikel om Ordo finns förståelser och tankar som har 

betydelse för min uppsats, men ingen av dem tar upp just nyare former av symbolhandlingar som 

exempel i sina texter. 

 

En annan forskare som ligger nära undersökningens ämne är Martin Modéus. Han skriver 2005 en 

prästmötesavhandling om gudstjänst, med titeln Mänsklig gudstjänst – om gudstjänsten som relation och 

rit för Stockholms stift.  I den har han fokus på gudstjänsten som rit och hur gudstjänsten tar sin 

utgångspunkt i vad han kallar människans ”grundrelationer”; relationen till Gud, relationen till 

medmänniskan och relationen till mig själv. Han belyser att det som formar gudstjänsten är 

upplevelser och att kroppslighet är av vikt i gudstjänstfirandet. I boken Gudstjänstens kärnvärden – 

om relationer, värden och form i gudstjänsten vidareutvecklar han sina tankar om att det är det levda livet 
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som behöver få plats i gudstjänsten. Modéus tankar skulle mycket väl ha kunnat användas för att 

spegla symbolhandling i gudstjänst, vilket också är en intressant forskaruppgift, men det kommer 

inte att ske i denna undersökning. 

 

Jag har inte funnit någon forskning som undersöker just nya former av symbolhandlingar i 

svenskkyrklig gudstjänst, vilket gör att denna undersökning ligger inom ett område som ännu är 

outforskat. 

Metod  

För att göra denna studie har jag valt att arbeta med en hermeneutisk forskningsmetod. Att tolka 

det vi upplever och läser är en del av att finnas till som människa, det gör vi ständigt och ganska 

omedvetet. Att använda sig av en metod som bygger på att man gör tolkningar kräver en viss 

medvetenhet kring själva forsknings- och tolkningsprocessen.  

Tidigare forskning kan användas för att hitta en ny förståelse, genom att läsa den tidigare 

forskningen med ”sin” forskningsfråga för ögonen kan innebörder som ligger under ytan komma 

fram. Det är inte enbart till text som hermeneutiken är en användbar metod, den kan också 

användas för att studera allt från film och konst, verbal och ickeverbal kommunikation till 

meningsskapande processer.9 Hermeneutiken ger möjligheten att läsa texter på ett sätt som de 

ursprungligen inte är tänkta att beskriva, men genom ett teoretiskt reflekterande läsande kan man 

ändå nå fram till förståelser och förklaringar som ger nya insikter.10  

När man gör en tolkningsprocess bör man ha i åtanke att det inte finns en neutral punkt, utan 

den som gör tolkningen är alltid färgad av sina tidigare kunskaper och erfarenheter.  

Vi kommer att uteslutande röra oss inom Svenska kyrkan i denna undersökning. Detta har 

främst att göra med att jag som skriver är hemma i Svenska kyrkan, där jag har arbetat i över trettio 

år, först som församlingsassistent och de senaste tjugo åren som församlingspedagog. Att göra 

undersökningar inom en tradition som varit både ens vardag och gudstjänstmiljö under lång tid 

innebär en förtrolighet med dess liv och lära. Detta inifrånperspektiv innebär också att jag behöver 

göra tydliga reflektioner kring min egen förförståelse och belysa, jämföra och pröva den mot andra 

forskares teser och teorier. 

För att ha en aktuell och nyligen genomförd symbolhandling i en gudstjänst inom Svenska kyrkan 

att utgå ifrån så har jag valt att genomföra en deltagande observation. Att jag personligen inte är 

den som leder eller ansvarar för gudstjänsten är viktigt då jag inte kan påverka hur den genomförts 

eller på något sätt varit delaktig i planering eller tankegångar till hur den utformats. 

                                                 
9 Gilhus 2011, s. 275. 
10 Gilhus 2011, s. 281. 
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Den deltagande observationen utgjordes av ett förarbete för att hitta en gudstjänst att besöka, hur 

detta gick till berättar jag om i kapitel två, som också innehåller en redogörelse för hur gudstjänsten 

firades. Inför besöket bestämde jag mig för att göra den deltagande observationen just som 

deltagare, detta för att det jag söker efter handlar om vilken mening som kan förstås av 

symbolhandlingen. Genom att själv delta i alla moment får jag en erfarenhet som liknar de andra 

gudstjänstfirarnas. Om jag valt att sitta i en del av kyrkorummet och endast observera det som sker 

finns risken att jag tolkar det jag ser på ett annat sätt, på grund av att jag endast visuellt ser skeendet. 

Som deltagare är min observation på flera plan, jag följer flödet i stunden som det sker, samtidigt 

tar jag in stämningar och noterar dem i minnet. Jag väljer också att gå in med ett öppet sinne för 

vad som sker i stunden, den genomtänkta reflektionen kommer att ske senare. Inför besöket gör 

jag också valet att åka dit ensam, inte ta med någon som jag kommer samtala och analysera 

tillsammans med under tiden eller efteråt. Med mig har jag anteckningsmaterial, men jag gör inga 

noteringar på papper under själva högmässan. Däremot spelar jag in en video på min telefon när 

prästen ger instruktionen till symbolhandlingen, och efter det att gudstjänsten avslutas går jag och 

tar bilder på det bord som förbönsstenarna och skyltarna står på och på altaret där stenarna ligger. 

Några av de bilderna finns som illustrationer i kapitel två. Från gudstjänsten tar jag med mig den 

utskrivna agendan, det extra blad och det informationsblad som delats ut tillsammans med 

psalmböckerna när jag kommer till kyrkan.  

I mitt sökande efter en gudstjänst med symbolhandling har jag haft kontakt med en bekant som 

är präst i pastoratet via mail, hon har sedan dubbelkollat med den präst som leder gudstjänsten att 

det kommer genomföras en symbolhandling. Och därav vet prästen i gudstjänsten att jag ska 

komma, vilket också framkommer när vi hälsar på varandra strax innan gudstjänsten och jag 

berättar att jag är där för att göra en deltagande observation av just denna gudstjänst för den uppsats 

jag ska skriva. Jag har alltså inte själv varit i kontakt med den präst som leder gudstjänsten innan 

jag kommer dit. Det valet gjordes med anledning av att jag inte ville låta mig påverkas av vad han 

kunde tänkas berätta om symbolhandlingen och de skäl han har till att låta en sådan ta plats i 

högmässan. Jag ville så långt det är möjligt delta och uppleva hela gudstjänsten i realtid utan så 

mycket av andras tankar om och kring just denna symbolhandling och gudstjänst.  

De minnesanteckningar som finns skrev jag ned efter gudstjänstens genomförande, hemma vid 

datorn. Den deltagande observationen har jag sedan använt som exempel för att göra mina 

prövningar av förståelser.  

 

Jag har läst texter med skildringar av den gudstjänsttradition som präglat och präglar Svenska 

kyrkan och prövat mitt exempel mot dessa. Jag har också läst nyare teorier om gudstjänstens 

meningsskapande och prövat mitt exempel mot dessa. 
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 Teoretiska perspektiv  

Denna undersökning sker inom fältet för liturgiforskningen, som är ett av kyrkovetenskapens 

ämnesområden.  

För att se hur man kan förstå symbolhandlingens mening i gudstjänsten, kommer jag att använda 

mig av annan forskning inom liturgisk teologi. Det är två liturgiska teologer och lutherska präster, 

Gordon Lathrop, präst i ELCA (Evangelical Lutheran Church in America), USA, och Lena 

Sjöstrand, präst i Svenska kyrkan, vars arbeten jag kommer att använda för att undersöka om deras 

förståelse kan vara användbar för att förstå en mening i den symbolhandling jag har som exempel.  

Det är främst Gordon Lathrops Holy Things som jag kommer att använda, men också hans artikel 

i Gudstjänstens mening finns med i min undersökning.  

Lena Sjöstrands avhandling Mer än tecken är den främsta källan till hennes liturgiska teologi, men 

i denna undersökning använder jag mig även av hennes Leitourgia-föredrag från 2007.  

 

Symbolhandling är något som genom ett fysiskt föremål, så som stenar, spikar, ljus, ballonger, 

vattenfärg, glaspärlor etc. gestaltar och medför ett handlande för gudstjänstfirarna under ett 

moment i gudstjänsten. Det är gudstjänstdeltagarna själva som på ett eller annat sätt, rent fysiskt 

deltar i symbolhandlingen. Moment där symbolhandling kan användas är bland annat 

syndabekännelse /bön om förlåtelse, förlåtelse, förbön; predikan är också en möjlig plats. 

 

Leif Nahnfeldt gör följande reflektion kring symbolhandlingar i boken Den genomskinliga platsen:  

Symbolhandlingen överskrider det rena betraktandet av ett symboliskt föremål och inbjuder till att 

göra det till ett redskap för att hantera trons ord och handlingsmönster. Symbolhandlingen utförs 

av individer som rör sig tillsammans i det kollektiva rummet. Jag kan inte välja hur du uppfattar 

handlingen och hur symbolen påverkar dig men när vi väljer att göra samma sak laddar vi 

tillsammans symbolhandlingen med vår gemensamma troserfarenhet.11 

Som Nahnfeldt skriver handlar symbolhandlingen om något som överskrider det betraktade, den 

blir en del av ett skeende som ger möjligheten att på ett fördjupat sätt ta del av och bli delaktig i 

olika moment i gudstjänsten utan, eller tillsammans med, talade och skrivna ord.  

Symbolhandlingen är inte något som ska illustrera ett moment eller talade ord, den är ett skeende i 

sig självt som ger utrymme för den enskilda gudstjänstfiraren att själv tolka. 

 

Jag kommer inte att ta upp de sakramentala handlingarna, alltså dop och nattvard, som 

symbolhandlingar, men båda dessa är viktiga som ”förebilder” kring de symboliska ting som 

används i gudstjänsten; de innehåller både materiella ting och ingår i ett liturgiskt skeende. De har 

                                                 
11 Nahnfeldt 2002, s. 139. 
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dessutom inom den lutherska traditionen en tydlig identitet som ”synligt Ord”12, och därmed en 

särställning i form av tecken på den gudomliga närvaron i de jordiska elementen som brukas i dem. 

Källmaterial 

Det källmaterial jag utgår ifrån för undersökningen är den deltagande observation jag gjorde i en 

högmässa i Mariakyrkan, Gävle, den 24 november 2019. I denna gudstjänst utgjordes 

förbönsmomentet av en symbolhandling, som kommer bli exemplet för hur en symbolhandling 

används i en svenskkyrklig gudstjänst. 

Disposition  

Efter detta inledande kapitel med bland annat bakgrund och frågeställning, metod och teori, så 

kommer det i kapitel två att handla om den deltagande observation som är exempel på 

symbolhandling vars mening undersökningen vill pröva. Kapitel två redogör också för de rötter 

som dagens gudstjänster i Svenska kyrkan har när det gäller hur de kroppsliga uttrycken varit 

nedtonade och deltagandet från gudstjänstfirarna, som förväntats vara en åhörare. Kapitel tre tar 

upp Gordon Lathrops liturgiska teologi och hur man genom den kan förstå symbolhandlingen från 

högmässan i Mariakyrkan. I kapitel fyra söker jag efter en förståelse av meningen för 

symbolhandlingen, med hjälp av Lena Sjöstrands förståelse om kropp och atmosfär i gudstjänsten.  

Och i kapitel fem kommer en avslutning med en sammanfattning och slutsatser.  

                                                 
12 Grassman & Hendrix 2017, s. 136-137 
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2. Symbolhandling i nutida svenskkyrklig kontext 

Högmässa: Mässa för framtid. Mariakyrkan i Sätra i morgon söndag 24 november kl 11. Med 

psalmorkester och förbönsstenar. Precis som förra gången. Med ord om hoppfull handling. Med 

allvar och hopp från söndagens tema. Det ska bli fint att fira tillsammans.13 

Så här lyder det inlägg som publiceras den 23 november på den Facebook-sida som Maria 

församling i Gävle använder, det är en inbjudan att fira gudstjänst i Mariakyrkan på Domsöndagen 

den 24 november 2019.  Högmässan har ett moment med en symbolhandling, förbönsstenar, som 

kommer att vara det primära exemplet i denna undersökning. 

 

För att hitta en gudstjänst där en symbolhandling kommer att ingå, börjar jag med att tänka igenom 

var, inom ett rimligt geografiskt avstånd från min bostadsort, och inom en begränsad tidsperiod, 

jag anar att en sådan kan firas. Valet faller då ganska naturligt på Gävle, som är en medelstor stad 

med relativt många kyrkor och gudstjänster som har olika prägel. Genom att titta på Gävle pastorats 

webbplats hittar jag programblad ”Det händer i Svenska kyrkan i Gävle” i PDF-format för de 

kommande fyra veckorna och kan konstatera att det finns ett stort utbud av gudstjänster. 14 Jag kan 

inte utläsa om det förekommer någon symbolhandling i någon av dessa. För att ta reda på mer om 

de olika gudstjänsternas karaktärer letar jag mig vidare till en sida på webbplatsen som har rubriken 

”Gudstjänst i olika former”. Där beskrivs många av gudstjänsterna, men jag kommer inte fram till 

att någon av dem självklart har en symbolhandling med i gudstjänsten. Därför skriver jag ett mail 

till en person som arbetar i pastoratet som präst, som jag sedan tidigare är bekant med. Det svar 

som kommer från informanten gör klart för mig att en gudstjänst med just en symbolhandling 

kommer att ske i Mariakyrkan, Gävle, kl. 11.00 söndag den 24 november. 

Det är som synes inte helt enkelt att veta eller ta reda på om symbolhandlingar kommer att 

användas i gudstjänster. Även om inlägget på Mariakyrkans Facebook-sida, som publiceras på 

lördagen, anger ”förbönsstenar” är det inte självklart eller tydligt att det handlar om just en 

symbolhandling. Symbolhandlingen kommer nog för de flesta av gudstjänstfirarna som en 

överraskning när man redan sitter i kyrkorummet. Inlägget antyder att det har varit en liknande 

gudstjänst tidigare genom formuleringen ”Precis som förra gången”15 . Det finns alltså en markör 

som indikerar att de som var med och firade gudstjänsten den förra gången kommer att känna igen 

sig. För de som inte var med då är det inte särskilt klart vad som avses med ”förbönsstenar”, man 

vet inte vad ”innehållet” i just dessa är eller hur de kommer att användas. I det programblad jag 

hittade på nätet var de inte nämnda, utan det enda som annonserades var ”Högmässa: mässa för 

                                                 
13 Från Facebook-sidan för Mariakyrkan, Svensk kyrkan Gävle. Ett inlägg publicerat 23 november 2019. 
https://www.facebook.com/gavlemaria/ (hämtad 2019-11-23) 
14 Gävle pastorats webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/gavle (hämtad 2019-11-19) 
15 Från Facebook-sidan för Mariakyrkan, Svensk kyrkan Gävle. Ett inlägg publicerat 23 november 2019. 
https://www.facebook.com/gavlemaria/ (hämtad 2019-11-23) 

https://www.facebook.com/gavlemaria/
https://www.svenskakyrkan.se/gavle
https://www.facebook.com/gavlemaria/
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framtid”. Kanske är det helt självklart för de som vanligen firar sin gudstjänst i Mariakyrkan att 

gudstjänsten innehåller just symbolhandlingar. Det vanliga inom Svenska kyrkans 

huvudgudstjänster på söndagar är nog att det inte finns några symbolhandlingar i den bemärkelsen 

som fanns i högmässa i Mariakyrkan, Gävle, på Domsöndagen 2019.  

Hur firades högmässan? 

Den högmässa som firades var i enlighet med den gällande Kyrkohandboken från 201716 men den 

hade ett tema: Mässa för framtid. Temamässor/temagudstjänster17 fanns i Kyrkohandboken från 

1986, som en av många möjliga varianter för hur gudstjänst firades. Idag kan det inte göras utan 

att man också följer den i kyrkoåret fastlagda söndagens rubrik och texter. Det är Domsöndagen 

och rubriken för dagen är ”Kristi återkomst”, och texterna som läses följer evangelieboken. 

Församlingens agenda för Högmässa i Mariakyrkan följs men, med anledning av temat: Mässa för 

framtid, fanns även ett kompletterande blad.18 Detta blad innehåller ett Inledningsord och ett 

sjunget församlingssvar: ”Gud, besvara våra böner, välsigna varje ord. Hjälp oss ge åt allt som lever 

en framtid på vår jord” samt en Överlåtelsebön. På bladet har även förbönsmomentet en kort 

instruktion, som kompletterades med en muntlig instruktion av prästen när gudstjänsten når fram 

till momentet, vilket jag återkommer till längre fram i texten och därför inte återger här. Temat för 

mässan alluderar till den klimatrörelse som startade med Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet, 

och nu har ett vedertaget begrepp i ”Fridays for future”19 . Församlingen vill, som jag förstår det, 

på olika sätt uppmärksamma den klimatkris som pågår i världen, vilket delvis görs genom att man 

väljer att fira högmässa med ett tema utöver kyrkoårets söndagliga rubriker. Med temat Mässa för 

framtid kopplar man an till den andliga dimensionen som klimatkrisen skapar. Efter Inledningsord 

och Överlåtelsebön, som är nr 2 i HB1720, fortsätter gudstjänsten att följa den ordinarie agendan 

fram till Kyrkans förbön. 

Kyrkans förbön i form av en symbolhandling. 

Momentet med Kyrkans förbön i denna högmässa sker i formen av en symbolhandling. Hela 

momentet inleds av prästen som introducerar symbolhandlingen med orden: 

Vi får lyssna till musik. 

Vi får gå fram och välja en eller flera stenar,  

för vad vi vill tänka att vi ber för. 

Vi kan be för rättvisa och fred,  

                                                 
16 Handbok för Svenska kyrkan del 1, 2018, s. 20. 
17 Den svenska kyrkohandboken, 2010, s. 180 och 187. 
18 Agendan och bladet finns hos författaren. 
19 Fridays for future, https://fridaysforfuture.se/ (hämtad 2019-12-30) 
20 Handbok för Svenska kyrkan del 1, 2018, s. 48. 

https://fridaysforfuture.se/
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vi kan be för mig och de som står mig nära, 

för alla levande varelser, för marken, 

luften och vattnet, eller för framtida generationer,  

så det blir en ström av rörelse. 

Man tar en sten eller flera, och så lägger man den på altaret.  

Och vill man så går man och tänder ett ljus  

i ljusbäraren eller ställer det här bakom,  

och så går man tillbaks till sin plats och sedan 

 avrundar vi bönen tillsammans. 

Låt oss be… 21 

 Efter det att prästen avslutat sin introduktion börjar musikerna spela musik och 

gudstjänstdeltagarna börjar röra sig framåt i kyrkan. Framför dopfunten står ett litet bord. På 

bordet står fem skålar med glasstenar i olika färger, med tillhörande skyltar. Skyltarna hade 

samma färg på papperet som glasstenarna i skålen: 

Röd: BER FÖR MIG OCH FÖR DEM SOM STÅR MIG NÄRA  

Vit: BER FÖR ALLA FOLK, FÖR RÄTTVISA OCH FRED   

Grön: BER FÖR ALLA LEVANDE VARELSER   

Blå: BER FÖR MARKEN, LUFTEN OCH VATTNET  

Gul: BER FÖR FRAMTIDA GENERATIONER  

 

Bild 1. Bordet med skyltar och stenar. Foto: Christina Hedin  

 

Var och en av gudstjänstfirarna hämtar de stenar som de önskar att be med. Några stannar upp 

och funderar på vilka de ska ta; andra tar stenar i alla färger.  

                                                 
21 Transkribering från en videoinspelning, finns hos författaren. 
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Varje gudstjänstfirare går sedan fram till altaret och lägger stenarna där, och på altarduken kommer 

de att ligga i det närmaste på en rad.  

 

Bild 2.  Altaret efter det förbönsmomentet. Foto: Christina Hedin 

 

Många går också till ljusbäraren eller lådan med sand för att tända ett ljus. Ljusen delas ut av 

en lekman/kyrkvärd. Momentet avslutas, när alla i församlingen som deltagit är tillbaka på sina 

platser, med att en lekman ber den bön som finns på bladet och församlingen svarar med att sjunga 

böneomkvädet: 

(Vi bär fram: röda, vita, gröna, blå och gula stenar) 

L: Gud vi ber för oss själva 

Och dem som står oss nära, 

Om livsmod, hopp och handlingskraft. 

Vi ber för alla folk, om rättvisa, 

Fred och hållbara samhällen. 

Vi ber för naturen och klimatet, 

För marken, luften och vattnet. 

Vi ber för framtida generationer, 

Om goda liv på en begränsad jord. 

(sjunget böneomkväde) 

A: Gud, besvara våra böner, välsigna varje ord.   

Hjälp oss ge åt allt som lever en framtid på vår jord22 

Det sjungna omkvädet är samma som i inledningsordet.  

Högmässan går sedan vidare med Måltiden, och följer återigen den utdelade agendan. 

                                                 
22 Bladet finns hos författaren. 
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Vad är det som händer i kyrkorummet under symbolhandlingen? 

Det är en stund av allvar, gudstjänstfirarna deltar med engagemang och eftertanke. Näst intill ingen 

säger något vid momentet, musikerna spelar. Många av gudstjänstfirarna stannar till, som för att 

verkligen sätta sig in i vad de olika stenarnas färger är en bön för, man kanske tar av alla eller av 

några. Och vissa tar flera stenar av en och samma färg.  

Många stannar upp vid altaret när de kommer fram med sina stenar, det är en stämning av andakt 

där. De flesta vandrar också vidare till ljusbäraren efter att ha lagt ned sina stenar på altaret, även 

där råder andaktsfull stämning.  

 

Forskningsfrågan för undersökningen är hur meningen med denna symbolhandling kan förstås 

inom den svenskkyrkliga gudstjänsttraditionen. Hur ska man uppfatta ett förbönsmoment som 

detta mot bakgrunden av en tradition med ett starkt läroperspektiv och där ”rent och klart förkunna 

Guds ord” är ett av prästvigningslöftena?23  

Hur ser tolkningsutrymmet ut för skeenden med liten verbal kommunikation från 

gudstjänstledningen och eget handlande från gudstjänstfirarna? För att hitta ett möjligt svar på den 

frågan är det nödvändigt att se tillbaka på hur gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan formats i de 

delar som kan vara viktiga för förståelsen av symbolhandlingen. 

Gudstjänstlivet i Svenska kyrkan 

Gudstjänsterna i Svenska kyrkan har en historia som följt den omgivande samhällsbyggnaden i dess 

olika utvecklingsfaser, starkast inflytande hade reformationstiden och det som blev konsekvensen 

av reformationen, luthersk ortodoxi. Det arvet betonar förkunnelse och undervisning starkt, och 

märks ännu i dagens gudstjänster. Med den ekumeniska liturgiska rörelsens påverkan på 

gudstjänstlivet återtog nattvarden en plats i söndagens gudstjänst.  

För att tydliggöra hur arvet från den lutherska ortodoxin och den liturgiska rörelsen har 

påverkat, och fortsätter att påverka dagens gudstjänster, kommer jag att använda den historiska 

översikt över Svenska kyrkans gudstjänsttradition som Mikael Löwegren ger i boken Kristen 

gudstjänst.24 Jag återger här några perspektiv som kan vara viktiga för att förstå vilket 

tolkningsutrymme som ges för en ny symbolhandling som mitt exempel. 

 

Reformationen konsoliderades först i 1500-talets slut med Uppsala möte 1593, där den 

Augsburgska bekännelsen slutligen antas. Processen av ett förändrat kyrkoliv kom att 

gå långsamt och det innebar bland annat att biskopsämbetet kunde behålla sin historiska 

                                                 
23 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, s. 45. 
24 Löwegren 2018, s. 115-118. 
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form. Den mässordning som reformationstiden gav upphov till kom att, med relativt små 

förändringar, gälla fram till 1800-talet. Förenklat kan man sammanfatta förändringarna i och med 

den evangeliska synen på mässan med att det synliga fick ge plats för det som hördes. Det 

sinnliga riktades helt in på lyssnandet, att skåda byttes mot att höra.  

Stormaktstiden gör Sverige till en politisk maktfaktor i Europa. Inom landet leder den lutherska 

ortodoxin till en allt starkare enhetskultur, det gäller både i folklivet och gudstjänsten. Det antogs 

en kyrkolag 1686, som med små förändringar kom att gälla fram till 1993.  Läromönstret som 

utvecklats under reformationstiden kom att uppfattas så att ett kunskaps- och kontrollerande 

system växte sig allt starkare. 

Utvecklingen ledde fram till att den nattvardsfirande delen i gudstjänsten förminskades och det 

utvecklades en predikogudstjänst utan nattvard. Anledning till att detta kunde hända är två faktorer. 

Där den första faktorn handlar om nattvardssynen, där enligt luthersk nattvardslära bröd och vin 

ska förtäras i samband med nattvardsfirandet, gudstjänstfirarnas delaktighet som kommunikanter 

är nödvändig. Samtidigt levde hos befolkningen en medeltida sed kvar, seden var att endast gå till 

nattvard en till två gånger per år. Så det var därmed ingen av gudstjänstfirarna som 

mottog nattvardsgåvorna under gudstjänsten. Konsekvensen blev då att inget nattvardsfirande 

kunde ske. Den andra faktorn är den starka betoningen på predikan, som därmed trängde 

undan nattvardsfirandet. Det utvecklades ritualer kring predikandet med böner som inledde och 

avslutade momentet. Att ”höra” prästen var något som blev allt viktigare, prästen var ”Guds ords 

tjänare” och det ämbetet gav kraft åt orden. Från predikstolen kungjordes också lag och kungliga 

påbud, tillsammans förstärkte dessa två vikten av predikstolsakten.  

Församlingen blev en lyssnande skara av åhörare till gudstjänsten. Högmässans alla partier 

kom till sist att läsas ensam av prästen. Församlingens deltagande sträckte sig till några få tillfällen 

med psalmsång, som man lärt sig utantill.  

När industrialismen sakta avlöser bondesamhället bryts också enhetskulturen och den luckras upp.  

I söndagens huvudgudstjänst är nattvardsfirandet helt borta, istället finns en särskild 

gudstjänst ”Skriftemålsmässa” vid en annan tidpunkt. Starka botmotiv präglar nattvardsfirandet på 

1800-talet. Detta syns också i gestaltningen med svart duk på altaret, inga ljus eller blommor. 1811 

antas en ny kyrkohandbok som utmärker sig i den svenska liturgihistorien, där de traditionella 

mässliturgiska momenten reducerats till ett minimum. Bakgrunden går att finna i ett teologiskt 

tänkande kallat neologin, som präglades av dåtidens rationalism och framtidstro. Synen var att 

nutidsmänniskan skulle möta en begriplig gudstjänst som satte förkunnelse i centrum.  

Från 1800-talets mitt börjar tänkandet kring kyrkan tillsammans med synen på gudstjänsten och 

mässan förändras inom Svenska kyrkan.  Den nya kyrkotanken och den liturgiska rörelsen är en 

trestegsraket, där sökandet bakåt i historien går stegvis, det är steg som överlappar varandra. Det 

första steget är att gå till det lutherska arvet. Vid den senare delen av 1800-talet har den så kallade 

lundensiska högkyrkligheten ett stort inflytande, med en tydlig kyrkotanke och en medvetenhet 
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kring lutherdomen – en nådemedels kristendom. De lade stor vikt vid gudstjänsten och den 

objektiva verkan som Ordet och sakramenten har, och en medvetenhet kring kyrkan 

som institution.  Steg nummer två kommer under början av 1900-talet med ungkyrkorörelsen, med 

en betoning mer på kontinuiteten med den medeltida kyrkan. Sockenkyrkan blir sinnebilden för 

banden bakåt, den låg ju mitt i byn, och hade så gjort sedan kristnandet av Sverige. Tidens anda var 

nationalistisk vilket ledde till stark betoning på svenska i Svenska kyrkan. Som tredje steg kommer 

betoningen att flyttas till kyrkan istället. En kyrkomedvetenhet växte fram som bröt med det 

nationalistiska. En ny högkyrklig rörelse växte fram, som ville knyta an till den västliga 

kyrkotraditionen och det som uppfattats som allmänkyrkliga bruk.  

Efter andra världskriget kommer nya impulser till förnyelse genom den liturgiska rörelsen, den 

ekumeniska rörelsen och bibelrörelsen. De är alla tre nära sammankopplade och 

samfundsöverskridande. Bibelrörelsen kännetecknas av ett förnyat studium av det nytestamentliga 

textmaterialet och den tidiga kyrkan. Gudstjänstens historia och dåtida former föll i ett nytt ljus, 

där den tidiga kyrkans liturgi gav ett gemensamt ursprung till den västliga kyrkans gudstjänster. 

Gemensamma arv med den östliga kyrkotraditionen återupptäcktes.  

I kyrkolivet kom praxis att förnyas och utvecklas. En nattvardsväckelse har växt fram genom 

ökad sakramental medvetenhet. Liturgin som återfanns genom studiet av fornkyrkan under 1900-

talet flyttade tillbaka nattvardsfirandet till huvudgudstjänsten. Den liturgiska sången växte också i 

och med nattvardens återkomst till Högmässan. Den gudstjänstfirande församlingens delaktighet 

har förstärkts, från att ha en mestadels passiv åhörarroll till en dialogpartner under hela 

gudstjänsten. Sinnligheten har getts nytt utrymme, genom att rummets skönhet, kyrkoåret och 

mässfirandet med dess kärl och textilier kom att betonas allt mer. Kyrkliga textilier, altarljus, 

altarblommor och utsmyckningar är idag en självklarhet i ett svenskkyrkligt kyrkorum, och man 

har svårt att tänka att de inte skulle finnas där.  

Det symboliska tänkandet kring ting och dess icke verbala kommunikation har också växt under 

1900- och 2000-talet.  

Gudstjänsten och kultur 

Under 1990-talet pågick det både inom Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet 

studieprocesser kring förhållandet mellan kristen tro och kulturerna. Processen inom LWF riktade 

in sig på gudstjänst och kulturer, ”Worship and Culture”, och den tredje konsultationen i Nairobi 

1996 resulterar i ett uttalande vars inledningskapitel belyser ett grundläggande tänkande kring att 

gudstjänsten på en och sammagång är kontextuell, interkulturell, transkulturell och motkulturell.25 

För att förklara detta lite närmare har jag hämtat denna redogörelse från Edgardh i Gudstjänst i 

tiden. En gudstjänst firas alltid på sin lokala plats, den är kontextuell, och präglas av de lokala 

                                                 
25 Edgardh 2010, s. 180. 
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förhållandena, kulturen, på den platsen. Den lokala gudstjänsten har hämtat och hämtar in inslag 

till gudstjänstlivet från andra historiska tider och kulturer, den är interkulturell. En gudstjänst är 

också transkulturell, genom att den bär drag som är igenkännbara även utanför de gränser som sätts 

av tid, rum och den kultur som gudstjänsten firas i. Och genom att vara en företeelse som är 

kulturöverskridande äger den också en möjlighet att vara motkulturell, det vill säga göra motstånd 

mot, och söka förändring av, det som hindrar evangeliet att verka för människors befrielse, i 

kulturer och världen. 26   

 

Idag finns det två parallella tendenser för gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan och vad som kan 

sägas vara den dominerande traditionen, och de betonar lite olika när det gäller den kultur som 

alltid omger både människor, kyrka och gudstjänst. 

Den ena tendensen har en kontextuell betoning. Man utformar mässan på en plats, med 

anknytning till en kyrka eller ort som Katarinamässan eller Bergviksmässan, eller till en grupp som 

Sinnesromässa, Pilgrimsmässa etc., eller till en musikgenre eller artist som rockmässa, Avicii-mässa. 

Den andra tendensen har en betoning på det interkulturella. Här vill man framhålla och 

odla kontinuiteten med den historiska västkyrkliga traditionen. I viss mån vill man även hävda en 

allmänkyrklig tolkningsrätt för vad som räknas in i ett kristet gudstjänstfirande. Den 

nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan, som togs i bruk under 2018, söker efter en väg för ett 

gemensamt existerande av båda dessa tendenser och den dominerande traditionen med sitt tydliga 

arv av den lutherska ortodoxin med betoning på lära, predikan och undervisning. Istället för många 

olika ordningar, som kännetecknar HB86, vill man framhålla en grundstruktur som ska ge 

en kontinuitet i den nya kyrkohandboken. I HB17 finns en mängd olika val vid varje moment 

och en del av momenten är helt valbara i sig.27
 

Konsekvenser för meningen i symbolhandlingen 

Om vi ska förklara meningen med symbolhandlingen inbjuder arvet från den lutherska ortodoxin 

inte till någon positiv tolkning, för det är varken en förkunnande eller undervisande situation som 

förbönsstenarna erbjuder. Symbolhandlingen har ingen förkunnare/lärare eller åhörarskara, den är 

ett skeende där gudstjänstfiraren själv medverkar och bidrar. Det kommer inte någon förklaring till 

hur gudstjänstfirarna ska uppfatta eller förstå, och därmed kan det inte heller betraktas som att 

någon undervisning finns för hur tolkningen ska ske. Det går heller inte att hitta en tydlig verbal 

förkunnelse i instruktionen eller avslutningen.  

Är detta för att det är en bönesituation? Det är det förmodat inte, för om man studerar de alternativ 

som finns i HB17 när det gäller Kyrkans förbön och den inledande texten, gällande förbönstema 

                                                 
26 Edgardh 2010, s. 20-21. 
27 Löwegren 2018, s. 125-126. 
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och struktur, så framgår ett undervisande och förkunnande förhållningssätt till hur förbönen skall 

utformas: ”Gud vill upprätta sitt rike av nåd och barmhärtighet, av rätt, rättfärdighet och rättvisa. 

Förbönens utgångspunkt är att kyrkan är sänd att delta i detta uppdrag.”28 

Vidare går det att läsa att teman som kan beröras i förbönen är; läkedom och liv, förlåtelse och 

befrielse, mening och sammanhang, vishet och kunskap, rättvisa, fred och goda livsvillkor. Detta 

sammantaget blir enligt min mening ett förhållningssätt till kyrkans förbön som ytterligare ett 

moment av undervisning och förkunnelse, det är ett förmedlande av budskapet om Gudsrikets 

hopp som i formen av verbal bön är centralt. Går vi till det som är förbön 1 i HB17 inleds den 

med orden ”Gud, du som skapar himmel och jord, vi tackar dig för allt som lever på jorden.”, och 

min tolkning av formuleringen är att det första som sker i bönen är ett läromässigt 

ställningstagande.29 Även om orden uttrycks som bön är det läran som till stor del står i första 

rummet, och genom dess verbala form finns även möjligheten att ha kontroll över vad som 

förmedlas genom den för personerna med gudstjänstledande ställning. 

  

Svårigheten i att förstå meningen med symbolhandlingen utifrån det dominerande traditionen 

ligger i att det som sker ligger utanför den kontroll som ledaren av gudstjänsten kan ha. Man vet 

inte vad den enskilde gudstjänstfirarens tolkning kan tänkas bli och därmed finns inte heller en 

möjlighet att korrigera den till rätt lära, eller en garanti för att det är en tolkning som 

överensstämmer med att ”rent och klart förkunna Guds ord”30. 

 

Går man vidare till att lyfta in ytterligare ett perspektiv, det symboliska språket i gudstjänsten, som 

den svenskkyrkliga gudstjänsttraditionen knutit an till genom den liturgiska förnyelsen under 1900- 

och 2000-talet. Inspirationen till olika liturgiska ageranden har hämtats från fornkyrkligt 

gudstjänstfirande, romersk-katolska kyrkan och den östliga kyrkans gudstjänst och fromhetsliv.31 

Carl Henrik Martling skriver i Liturgik – en introduktion om symbolernas språk. Där han menar att 

liturgin är en form av förkunnelse, att både det talade och hörda ordet och det tysta symbolspråket 

i form av ”prästens och församlingens liturgiska aktivitet” är förmedlare av budskap i 

gudstjänsten.32 Han menar att symbolen själv är en del av den verklighet som den förmedlar, att 

symbolernas språk bygger på det man ser eller själv är delaktig i och intuitivt tolkar utan ord. 

Martling menar att det är grundläggande för den ”liturgiska dynamiken” med upplevelser av denna 

typ. 

                                                 
28 Handbok för Svenska kyrkan del 1, s. 73. 
29 Handbok för Svenska kyrkan del 1, s. 78. 
30 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, s. 45. 
31 Ellverson 2003, s. 48-54. 
32 Martling 1996, s. 19. 
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När uppgiften är att uttrycka det som inte låter sig formuleras med ord, måste symbolerna ta vid. 

Den rationella förståelsen avlöses av den intuitiva insikten, som ”låter själen vandra fritt i den 

ordlösa tankens rike”.33 

Detta verkar ändå ge en positiv ingång till den symbolhandling som är exemplet med 

förbönsstenarna. Problemet för exemplet, utifrån min förståelse av Martlings bok i liturgik, är att 

den inte har någon ”proveniens” från historiska och/eller andra kyrkofamiljers sätt att fira 

gudstjänst och därmed inte heller en mening och tolkning som kan kallas för allmänkyrklig eller  

hemmahörande i ett kristet gudstjänstfirande. 

 

Inom den dominerande traditionen inom Svenska kyrkan med sitt arv från den lutherska ortodoxin 

och den liturgiska förnyelsen hittar jag ingen förståelse av mening för det exempel av den nya 

symbolhandling jag prövat, snarare finns det ett motstånd mot den genom att den är just ny och 

inte har några rötter bakåt som kan ge den tolkning och mening eller att gudstjänstens ledare inte 

kan ha kontroll över den gudstjänstfirandes tolkning.  

 

                                                 
33 Martling 1996, s. 19. 
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3. Gordon Lathrops liturgiska teologi 

För om möjligt finna en mening och inte ett motstånd till exemplet med förbönsstenarna vänder 

jag mig nu till en liturgisk teolog och präst inom den lutherska traditionen som under senare delen 

av 1900-talet och början av 2000-talet haft stor inverkan på de nordiska kyrkornas 

gudstjänstutveckling.34 Det är den amerikanske teologen Gordon Lathrop som med sitt tänkande 

kring ordo, deltagit och bidragit i de ekumeniska samtalen om gudstjänst inom Kyrkornas världsråd 

och Lutherska världsförbundet.35 Med hans liturgiska teologi kanske det går att hitta en förståelse 

av meningen i mitt exempel. 

 

Lathrops tänkande kring kristen gudstjänst, och den liturgi som utspelar sig där, börjar med en 

förståelse av liturgins mening, som för honom är inneboende i själva liturgin. Han menar att om 

gudstjänsten har något som på riktigt kan beskriva något om Gud och vår mänskliga verklighet blir 

det synligt när vi deltar i den.36 Liturgin själv är primärteologi, det som uttrycks i själva firandet kan 

inte ersättas av något som är skrivet i litteratur, text om liturgi är bara text, och som sådan sekundär 

i förhållande till det skeende den firade liturgin är.37 När man samlas för att fira på ett rituellt sätt 

bär gudstjänstfirarna med sig den värld som är deras, samtidigt är det gudstjänstfirarna som utför 

de fornkyrkliga symboliska handlingarna. Det kombinerade handlandet är platsen för juxtaposition.38 

Gudstjänsten har också ett ordo, en ordning, som hänger samman med de element av nuet, historien 

och framtiden som är gudstjänstens liv. ”It is the juxtapositions between elements that constitutes 

the ordo, the structure or design, the norm of Christian worship.”39 

 

Juxtaposition som teologiskt begrepp har ingen svensk översättning, Ninna Edgardh föreslår sida-

vid-sida ställande40, vilket förklarar till en del begreppet, men inte helt och fullt. För det handlar 

inte bara om att ställa ”saker” bredvid varandra utan mer om att det som sida-vid-sida ställandet 

”gör” är att skapa spänningsfält mellan ”sakerna” som i sig blir till en förståelse. Det är 

spänningsfältet som ”skapar” en tolkning. För att behålla komplexiteten i begreppet kommer jag 

att använda juxtaposition, där skillnaden mellan engelskan och svenskan endast blir en fråga om 

uttalet och grammatik. 

 

                                                 
34 Edgardh 2019, s. 66. 
35 Edgardh 2019, s. 67. 
36 Lathrop1993, s. 5. 
37 Lathrop 1993, s. 5. 
38 Lathrop 1993, s. 5. 
39 Lathrop 1993, s. 42. 
40 Edgardh 2019, s. 68. 
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Enligt Lathrop är det som behövs för att vara Kyrka människor.41  Kyrkan är alltså en samling av 

människor, med stort K för att det inte är kyrkobyggnaden som menas. Tingen som människor 

samlas runt i kyrkan har betydelse, de är något som tas i bruk och skapar mening till gudstjänsten. 

Den primära liturgiska teologin börjar i tingen, med människorna som är samlade runt dessa ting, 

juxtapositionerade. De centrala tingen utgör de ”ord” som församlingen använder för att tala med 

Gud. De utgör de ting som behövs för ordo, de är ting som används av Kyrkan, de är ting som 

givits av Jesus Kristus som synligt ord; bröd och vin, dopets vatten.42   

Samtidigt bär dessa ting på en symbolik även utanför gudstjänstens ordo. Brödet är en symbol 

för liv, det har en samlande funktion i vardagen, i den vidare bemärkelse av middag. Den har också 

en dubbelsymbolik, där avsaknaden av bröd är det samma som död. Även vinet har en samlande 

förmåga, en festens och glädjens symbol, delandets bägare. Men det finns också en baksida av vinet, 

det kan orsaka lidande, sorg och död genom att missbrukas. Genom denna dubbelhet blir både 

brödet och vinet som symboler mångfacetterade, de representerar både det goda och glädjande, 

och det sorgliga och död.43  

Vattnet är viktigt för allt levande, det är något som ligger som högsta prioritet för människor, 

det är vad människan behöver i första hand. Även i kyrkan är vattnet ”etta”, i och med att dopet 

är ingången till Kyrkans gemenskap. Vattnet är livgivande och en symbolisk bild för vad ett 

fullödigt liv kan vara, en frisk källa eller brunn. Allt vatten är heligt, för att det flödar från ”bortom”. 

Men vatten är inget stillsamt och tamt, det kan resa sig och dränka oss, skölja bort allt. Liksom hos 

brödet och vinet finns en motbild till det livgivande vattnet, det kan döda.44 

I gudstjänsten finns bröd, vin och vatten nära, redan innan de kommer till användning är de 

symboler. Som symboler härbärgerar de på en liten yta mängder av meningar. De bär redan 

heligheten med sig, och bjuder in till delaktighet i de många betydelserna och meningarna de bär 

på. Transcendensen finns hos dem, de bär på något som är större än de själva, större än 

gudstjänstfirarna. Brödet visar på sammanhang utanför detta, vinet visar på festens glädje, vattnet 

visar på källor ”bortom”. De är också kulturkritiska, de visar på en omsorg om att maten ska räcka 

till alla, att festen är gemensam och solidarisk, att jordens resurser ska värnas och skyddas. De ger 

liv, men de är också kopplade till död. De är inte några ting vi endast kan skåda i gudstjänsten, som 

står där för att bli betraktade som symboler för det transcendenta, utan genom sin närvaro bidrar 

de till kontakten mellan människa och Gud. Jord och himmel möts. De är också lokalt förankrade, 

vattnet är hämtat på platsen, brödet och vinet dukas upp mitt i nuet.45  

 

                                                 
41 Lathrop 1993, s. 87. 
42 Lathrop 1993, s. 90- 91. 
43 Lathrop 1993, s. 92-93. 
44 Lathrop 1993, s. 94. 
45 Lathrop 1993, s. 95. 
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Martlings tankar om symbolernas språk från föregående kapitel, att symbolernas språk bygger på 

det man ser eller själv är delaktig i och intuitivt tolkar utan ord, uttrycker liknande tankar som 

Lathrop lyfter fram här. Det finns icke verbala ”ord” i gudstjänsten som också talar i gudstjänsten 

och till gudstjänstfirarna. Martling talade om liturgin som förkunnelse, det gör även Lathrop. Men 

Lathrops tankar om de heliga tingens kopplingar till det mänskliga livet skapar distans till Martlings 

mer andliga synsätt på dem. 

 

Lathrop talar om dopet som badet och nattvarden som måltiden och menar att dessa är heliga ting 

som för med sig mycket av mänskligt liv in i gudstjänsten. Men de behöver vara något mer än bara 

symboler för det mänskliga, de väntar på juxtapositionen av Ordet.46 

Om en bok är med i gudstjänsten sker det av en anledning, den innehåller material till det 

gemensamma utövandet av riten. Den öppnade Bibeln ger upphov till predikan, sång och kanske 

även visuell konst som finns i kyrkorummet.47 Bibelns auktoritet hjälper till att bringa den 

gudomliga och den nuvarande världen närmare varandra, den kopplar också in dessa båda världar 

i gudstjänstens ord. Den må ha manglats ganska hårt av den omgivande kulturens förväntningar 

och uppfattningar om världens tillstånd, men den kan fortfarande kallas för ”livets bok”, dess 

innehåll har inkludering i ett namn som garanterar ett evigt liv.48  

Boken är en behållare, som bägaren för vinet. Den primära symbolen är de talade orden självt, i 

läsningar, böner, sånger, ceremonier, är orden i sig själva symboliska. Det talade i liturgin är inget 

vanligt tal, det är ett tilltal till Gud. Det använder metaforer och bilder, det värjer inte för att tala 

om död och misslyckanden, inte heller för glädjen.49 Också orden är ting, delar av en juxtaposition 

i församlingens gudstjänst. Orden bär på samma kraft som finns i badet och måltiden. Även orden 

är symboler som hyser många meningar. De är heliga även innan någon hör dess innehåll och visar 

på transcendens enbart genom det sätt de kommer till användning på.50 

I kontinuitet med den lutherska traditionen lyfter Lathrop fram ordet som något avgörande för 

gudstjänsten och för de symboliska heliga tingen i badet och måltiden. Men han ger dem också en 

identitet som symboler, både ordet i textens form men också i form av talat ord, sjunget ord eller 

böneord. Här skiljer sig Lathrops tänkande från det som är arvet från den lutherska ortodoxin inom 

den svenskkyrkliga traditionen, där ordets kraft i mångt och mycket är beroende av att det uttalas 

av ”Ordets tjänare”. I Lathrops förståelse inrymmer orden många meningar, och på samma sätt 

som bröd, vin och vatten, är orden också symboler, de är dessutom heliga innan någon ens har 

hört dess innehåll. 

                                                 
46 Lathrop 1993, s. 97. 
47 Lathrop 1993, s. 97. 
48 Lathrop 1993, s. 98. 
49 Lathrop 1993, s. 99. 
50 Lathrop 1993, s. 99. 
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Materialet till gudstjänsten är alltså vatten, bröd, vin och ord. De är heliga ting för att de frammanar 

vår känsla av transcendens, men de är inte Gud. De är vittnesmål om människans behov av Gud.51 

Juxtapositionen av historien om Israels folk och Jesus, kopplade till gudstjänstens primära 

symboler, blir till symboler som ger en aning om Guds nåds närvaro i rummet. Jesus Kristus, 

korsfäst och uppstånden, är det dop som dödar och ger liv, det är det hoppet som bär både den 

som döps och de som döper. Guds måltid, alla folk inbjuds att äta Räddningens måltid tillsammans 

med Israels folk, måltiden som säger oss sanningen om döden som omvandlar till liv.52 

Redskapet för juxtapositionen är språket i gudstjänsten. Måltiden tillreds med sånger, böner och 

tal. Instiftelseorden ger förklaring och mening, löftet till den mat som ligger framför, 

proklamationen sker i utdelandet. Vid dopet gäller samma sak, orden om instiftelse, böner om 

Guds närvaro, proklamationen vid vattenösningen. Orden som uttalas, historien om Israels folk 

och Jesus, kontentan av Bibeln som burits in i gudstjänsten, interagerar med symbolerna vatten 

och måltiden.53 

Mindre påtagliga juxtapositioner förekommer också som till exempel: Bibelns berättelser målade 

på väggar och tak, inskriptioner på kärl, treenighetens eller andra symboler på föremål i rummet 

som textiler med mera. I dessa fall sätts ord om Israels folk och Jesus i relation till och alluderas till 

de ”stora” symbolerna, och inbjuder till att se vad juxtapositionen säger om Gud.54 

Vad juxtapositionen säger går inte att reproducera i skrift här och nu, det primära talet om Gud 

sker i gudstjänsten och i församlingen som firar den. Det som går att återge är förslag på vad den 

kan säga, för att föreslå en gemensam tolkning.55 

Orden är inte endast det talade, att dricka ur bägaren tillsammans i gudstjänsten är att lyssna 

efter vad den säger om Gud och hoppet om Guds rike. Jesus är inte endast ett namn från det 

förflutna, detta bröd är vem han är. Israels folks historia om befrielse är inte endast en berättelse 

från gamla testamentet, badet är samma befrielse för dig.56 Den aktivitet som orden ger i 

gudstjänsten, ”bönerna och ordet”, ställs bredvid symbolerna ”badet och bordet” och det blir 

uppenbart för varje ”sökande själ” att det inte kommer vara ett tomrum, utan uttryck för mänskliga 

behov. Genom Guds nåd kommer symbolerna att fyllas med Kristus som är räddningen och 

hoppet för hela världen.57 

 

I gudstjänsten är det inte endast den synliga och välbekanta sidan av gudstjänstfiraren som är 

välkommen, utan även det som varje människa bär med sig av osynligt, okänt, det gömda som dolts 

för omvärlden. Människors liv är fyllda av dubbelheter, det ryms både dag och natt, sömn och 

                                                 
51 Lathrop 1993, s. 99. 
52 Lathrop 1993, s. 101. 
53 Lathrop 1993, s. 101. 
54 Lathrop 1993, s. 101. 
55 Lathrop 1993, s. 101. 
56 Lathrop 1993, s. 102. 
57 Lathrop 1993, s. 103. 
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vaken, manligt och kvinnligt, här och där, bekant och främmande. Symbolerna i de heliga tingen 

bär också på en dubbelhet; gammalt och nytt ord, nu och inte riktigt än, död och liv, dom och nåd, 

här och där. Gestaltningen i liturgin uppstår när vi låter den mänskliga dubbelheten ta plats i de 

heliga tingens dubbelhet, den mänskliga erfarenheten är aldrig långt borta. Det som sägs om Gud 

i liturgin sägs för allt som inkluderar dessa polariteter. Liturgin är inte utan röst när den är autentisk 

med ordos liturgi, utan kommer att inkludera allt, mörker och ljus, män och kvinnor, här och där. 

Detta är inte detsamma som om Gud är alla dessa dualiteter, det som ”hörs” är istället att Guds 

nåd och omsorg rymmer allt detta för livets skull. Juxtapositionen av liturgin finns till för 

människornas skull, så att hon kan förstå att sanningen om Gud rymmer allt i livserfarenheten.58 

Det ordo som Lathrop talar om har inte mycket att göra med att lista när, var och hur 

gudstjänsten ska organiseras och formas. Det handlar istället om att medvetet placera ”saker” 

bredvid varandra och på så sätt skapa ett spänningsfält mellan de två. Text bredvid text, för att 

utesluta lättvindiga, enkla och slutna förståelser på ideologiska grunder.59 ”Tacksägelse bredvid 

ätande och drickande, vår måltid bredvid insamlingen till de hungriga fattiga, samling bredvid 

sändning, dopidentitet bredvid identifikationen med den andre.” 60 

Han menar också att ordo är viktig som verktyg för en fortsatt inkulturation och hur de centrala 

tingen i ordo inbjuder till att se att de är vardagliga ting som ritualiserats och omtolkats.61 

Konsekvenser för meningen i symbolhandlingen 

Hela Lathrops tänkande kring kristen gudstjänst bjuder in till symboliskt handlande. Han lyfter 

gudstjänstens ”språk” och låter både det mänskliga livets alla ljusa och mörka sidor få ta plats i 

gudstjänsten och den gudomliga i tillvaron tala till det. Det blir tillåtande att vara människa 

samtidigt som Gud får ta plats med kärleksfull nåd och omsorg. Gudstjänstens ting blir symboler 

för hela livet och den gudomliga närvaron, det juxtapositionerade skapar så spänningsfält där allt 

får ta plats. Lathrop väjer inte för att det brutna och såriga i tillvaron behöver få synas också i 

gudstjänsten. Han bemyndigar också individen och församlingen att göra sina egna tolkningar och 

erfarenheter av de spänningsfält som gestaltas genom de juxtapositionerade tingen. 

Men ger hans tänkande en mening till exemplet med förbönsstenarna? Nej ingen tydlig mening 

eller förståelse går att se i Lathrops liturgiska teologi, trots det påtagliga; att det är hela det mänskliga 

livet som ska få plats i gudstjänsten. Varför går det inte att finna en mening för den nya 

symbolhandlingen med förbönsstenar? För att hela hans tänkande är centrerat kring badet, bordet, 

ordet, bönen och att de bär på ett fornkyrkligt arv som kan utläsas i Bibeln. Den symbolhandling 

som förbönen utgjorde den 24 november fick ingen juxtapositionerade bibeltext att skapa en 

                                                 
58 Lathrop 1993, s. 126. 
59 Lathrop 2019, s. 95. 
60 Lathrop 2019, s. 95. 
61 Lathrop 2019, s. 99. 
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spänning mot, så enligt Lathrops liturgiska tänkande uppstod inget meningsskapande sammanhang 

i den. Exemplet är inte heller någon av de heliga ting som Lathrops tänkande är baserat på, alltså; 

bad, bord, ord, bön. Men är inte förbön en bön, och det är ju något som finns bland de fyra ”ting” 

nyss uppräknade? Som jag förstår Lathrop är det bön i samband med någon av de andra tre tingen 

som skapar en juxtaposition och därmed ett spänningsfält som ger tolkning i den primära 

situationen. Problemet för en mening med förbönsstenarna är främst att de inte har 

juxtapositionerats med ett bibelord där Jesus Kristus ger dem en mening. Man kan inte heller säga 

att de har ett djup och en dubbeltydighet av död och liv som vattnet och måltiden, eller är ett 

vardagligt ting som får tjänstgöra i gudstjänsten som ett heligt ting. De bär inte ens på en mindre 

påtaglig juxtaposition som till exempel ett konstföremål i kyrkorummet, därför att de inte 

”återberättar” något från Bibeln eller alluderar till de ”stora” symbolerna. 
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4. Lena Sjöstrands liturgiska teologi 

Lena Sjöstrand är präst i Svenska kyrkan och lade 2012 fram sin doktorsavhandling Mer än tecken, 

där hon studerar gudstjänsten och undersöker samband mellan språk, rum och kroppar och föreslår 

en förståelse av människors kropp i gudstjänst som något mer än tecken. 

Sjöstrand menar att uppfattningar om världen har präglat oss så att det är motsatspar som ofta 

lyfts fram, ofta är den ena parten i paret högre värderad. ”Kropp och själ, gudstjänst och teater, 

betydelse och upplevelse, språk och förnimmelse kan komma att uppfattas som motsatser som 

ställs mot varandra.”62 

Med detta i bakhuvudet, som en påminnelse om att vi alla lätt faller in i ett värderande kring vad 

som är rätt och fel, svart och vitt, bra och dåligt och så vidare, söker jag vidare hos Sjöstrand för 

att se om hennes forskning kring kroppen i gudstjänst kan ge en förståelse till en mening i mitt 

exempel från symbolhandlingen med förbönsstenarna. 

 

Sjöstrand ser på liturgi som en händelse i sin undersökning och som sådan händelse undersöker 

och beskriver hon olika nivåer inom skeendet i gudstjänsten.63  

Hon har intresserat sig för hur några forskare från olika traditioner inom liturgivetenskap har 

framställt och analyserat kroppar och handling. Hon har tittat på hur dessa teorier beskriver 

kroppar, rum, mellankroppslighet och handling i gudstjänstens sammanhang. Och därefter har hon 

prövat vad teorierna ger för möjligheter till förståelse för kropparnas och handlingarnas närvaro i 

gudstjänsten.64 

 

En av de teorier som Sjöstrand prövar är den kring en semiotisk tolkning av gudstjänst.65 Det 

samlande namnet för det systematiska studiet av tecken är semiotik, gäller även icke verbala 

tecken.66 Tecken är en företeelse, i vardagen, och inom filosofin, som ”står för” något annat som 

tillexempel ett språkljud, en bokstav. Inom semiotik är tecken en enhet av både innehållet och dess 

uttryck. Teckenbruk handlar om förmågan att skilja uttryck och innehåll, den så kallade semiotiska 

funktionen. Ett exempel från utvecklingspsykologen Jean Piaget; som menar att ett barn vid 1,5 års 

ålder kan utskilja att i en lek där en sten står för en kaka, kan stenen inte ätas.67 

Genom semiotiken ges möjligheter att studera relation och kommunikation i gudstjänsten. För att 

se på gudstjänstfirarens upplevelse och gudstjänstens form; där dogmatiken och historien tar sig 

uttryck, använder man sig av teckenprocesser. Som metod har semiotiken gett möjligheter att 

                                                 
62 Sjöstrand 2012, s. 13. 
63 Sjöstrand 2012, s. 11. 
64 Sjöstrand 2012, s. 12-13. 
65 Sjöstrand 2012, s. 75. 
66 Nationalencyklopedin, semiotik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/semiotik (hämtad 2020-01-
07). 
67 Nationalencyklopedin, tecken. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tecken (hämtad 2020-01-07). 
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kombinera tre områden inom liturgivetenskapen, den historiska, den praktiska och den 

systematiska, i studierna. Teckenprocessen gör det möjligt att studera individens förståelse av 

gudstjänsten och läran samtidigt.68 

 Förståelsen från ett semiotiskt metodperspektiv är att formerna i gudstjänsten tas i anspråk av 

människorna, de kommunicerar genom dem. Språket är ett mångtydigt språk som går utöver det 

verbala, det omfattar även gester, mimik, musik. Gud kan genom formerna närma sig människan, 

men bara på Guds egna villkor.69 Inom det semiotiska synsättet blir allt som studeras en slags 

textspråk som kan läsas och tolkas. Det som är rörelse, gester, sång osv. översätts till 

kommunikation och tecken. Sjöstrand menar att även med detta vidgade språkbegrepp medför 

betoningen på kommunikation en begränsning för på vilka sätt människa och Gud kan mötas i 

gudstjänsten. Hon betonar att textdominansen ger hinder för analysen och beskrivningen av 

gudstjänsten. Det som sker på andra nivåer som kropp och rum, blir osynligt när språk, text och 

läsning ska rymma även det icke verbala.70 ”Tecken i kommunikationsprocessen är beroende av 

något utanför själva processen. Kroppen i gudstjänsten tenderar att bli ett tecken att läsa och 

utvinna betydelser från.”71 

 

Den kropp som är närvarande i gudstjänsten, som inte är ett tecken på något bortom, är svår att 

belysa med semiotiken och den riskerar att försvinna.72 

Allt som sker i gudstjänsten fogas inom semiotiken in under benämningen text. En av de största 

begränsningarna i en semiotisk tolkning är att kroppar förvandlas till text. Denna reduktion står i 

motsättning till en allmänmänsklig erfarenhet av att vara kropp. En människa är inte beroende av 

[att] känna till betydelsen av alla handlingar och föremål som ingår i en händelse hon deltar i för att 

kunna uppleva det som sker. De konkreta, kroppsliga erfarenheterna hon gör kan ändå ge upphov 

till associationer, minnen och känslor. Denna upplevande och närvarande människa som deltar i 

gudstjänsten med och genom sin levande kropp är svår att lägga märke till i en semiotisk 

tolkning.73 

 

Sjöstrand ser alltså en svårighet i att hitta en tolkningsmöjlighet för en levande och handlande kropp 

i gudstjänstens sammanhang genom den semiotiska metoden att beskriva och analysera gudstjänst.  

 

På ett liknande sätt som jag söker sig även hon till Lathrop för att pröva sitt intresse för hur kropp 

och handling kan förstås, och hon finner att hans betoning på kommunikation genom symbolerna 

begränsar förståelsen för vad som sker på en mellankroppslig nivå. Det är inte en nödvändighet att 

                                                 
68 Sjöstrand 2012, s. 95. 
69 Sjöstrand 2012, s. 89. 
70 Sjöstrand 2012, s. 89-90. 
71 Sjöstrand 2012, s. 90. 
72 Sjöstrand 2012, s. 90. 
73 Sjöstrand 2012, s.95. 
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förstå symbolernas eller riternas innehåll för att anse det som meningsfullt att delta i en gudstjänst. 

Det finns människor som deltar i tillexempel en dopgudstjänst och upplever den meningsfull och 

livsförändrande utan att för den skull kunna tyda alla symbolernas betydelse. Det som sker i 

gudstjänster, utan att man kan eller måste avkoda symboler och riter, är något som inte går med 

tillfredställelse att tyda med hjälp av Lathrops teorier.74  

 

För att hitta en annan förståelse av hur kroppen har en plats och närvaro i gudstjänsten lyfter 

Sjöstrand fram filosofen Maurice Merleau-Pontys tankar om kropp. Han menar att det är den egna 

levande kroppen som erfar och handlar. Sjöstrand menar att i gudstjänst bör kroppen ses som 

något mer än ”ett tecken eller bärare av betydelser”.75 Och Merleau-Ponty visar på människors 

kroppar som ”en dynamisk, levande organism där kropp och själ, immanens och transcendens 

samspelar.”76 I gudstjänsten föregår en relation och ett skeende på den kroppsliga nivån just genom 

att gudstjänstfirarnas kroppar är mänskliga kroppar.77 ”Kroppen är subjekt och det finns en 

förnimmande verklighet i kroppen som inte är reflexion och tanke.”78 

 

En annan aspekt som inte kommer fram i en semiotisk analysmodell är rummets atmosfär. Rummet 

som gudstjänsten firas i bär på en atmosfär, begreppet förstås av Sjöstrand som det första som 

möter gudstjänstfiraren när hon kommer in i kyrkorummet. Det är en värld av ljus, ljud, dofter och 

stämningar som finns där och möter de som kommer in i rummet.79 ”Atmosfär finns mellan och 

runt objekten och subjekten.”80 

 

I sin analys kring kroppen i performativa praktiker, som gudstjänst, menar Sjöstrand att de 

semiotiska och atmosfäriska nivåerna varken behöver utesluta varandra och inte heller behöver ses 

som motsatser. En gudstjänst kan upplevas på båda nivåerna. Gudstjänstfirarna i sin upplevelse rör 

sig mellan nivåerna utan att det blir ett problem. När man gör analyser av gudstjänster bör man ha 

en medvetenhet om vad som kännetecknar de båda nivåerna och inte låta dem ta ut varandra.81 

 

Sjöstrands slutsatser är att både liturgin och kropparna kan beskrivas som något annat och mer än 

tecken. Gudstjänstens skeende kan utgöra en egen verklighet som inte har som första prioritet att 

kommunicera lära eller innebörder. Genom den atmosfäriska nivån får vi upp ögonen för att det 

pågår ett samspel, mellan kyrkorummet, handlingarna, människorna, rörelser, röster i de 

                                                 
74 Sjöstrand 2012, s.113. 
75 Sjöstrand 2012, s. 192. 
76 Sjöstrand 2012, s. 288. 
77 Sjöstrand 2012, s. 192-193. 
78 Sjöstrand 2012, s. 192-193. 
79 Sjöstrand 2012, s. 281. 
80 Sjöstrand 2012, s. 281. 
81 Sjöstrand 2012, s. 289. 
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ritualiserade skeendena. Tillåter man sig att lita till att det sker något på den atmosfäriska nivån. 

Och att i detta något som sker är alla invigda att vara levande kroppar som delar liv, utan att ett 

fåtal invigda har kontrollen över skeendet eller tolkningen.82 ”Något kan vara meningsfullt även 

om man inte på förnuftets plan helt och hållet känner handlingens mening.”83 

 

Det finns inte meningar och betydelser som är givna en gång för alla, de uppstår istället i möten 

med situationer och värld. Somligt i denna mening kan göras språkligt, annat inte. Enligt detta sätt 

att tänka är meningar och betydelser inte något som bär en kärna av oföränderlighet, som går att 

söka efter och identifiera och sedan förfoga över.84 

Konsekvenser för meningen i symbolhandlingen 

Med Sjöstrands tankegångar blir meningen med symbolhandlingen något som inte går att beskriva 

med språkliga termer, men den äger ändå en betydelsefull mening om vi tillåter oss att ha tillit till 

det som sker på den atmosfäriska nivån, det som är oförklarligt av oss människor. Det som sker av 

mening är något som inte kan eller kanske inte ens ska förklaras, det är något av det obeskrivbara 

som sker i gudstjänsten, mötet mellan Gud och människa, mysteriet.  

Lena Sjöstrand menar att handlandet har en dimension som inte kan eller ska beskrivas i ord: 

För att en symbolhandling ska fungera kan vi inte inleda med att i ord berätta vad det vi nu ska 

göra betyder. Vi kan ge ett sammanhang för handlingen genom tema, texter och musik.  

Men om vi förklarar handlingen förvandlas den till att bli en illustration av det sagda.  

Den förlorar möjligheten att väcka associationer, känslor och tankar hos gudstjänstdeltagarna. 85 

Stina Fallberg Sundmark skriver i artikeln ”Kroppen och sinnena i nutida fromhetsliv” om seden 

med ljusbärare för ljuständning som startade med att Martin Lönnebo initierade den ljusbärare som 

finns i Uppsala domkyrka, invigd i samband med Kyrkornas världsråds möte 1968 i Uppsala. Idag 

finns ljusbärare för förbön och enskild andakt i princip i alla Svenska kyrkans kyrkorum, då seden 

att tända ljus vid förbönsmomentet och egna andaktsljus spridits och etablerat sig.  ”Ljuständning 

inom och utanför gudstjänsten ramar tycks appellera till nutidsmänniskans behov av att utföra en 

konkret handling i relation till det andliga.”86  

 

                                                 
82 Sjöstrand 2012, s. 291. 
83 Sjöstrand 2012, s. 292. 
84 Sjöstrand 2012, s. 292. 
85 Sjöstrand 2007, s. 9. 
86 Fallberg Sundmark 2017, s. 173. 
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Som också Ninna Edgardh skriver i Gudstjänst i tiden; att gudstjänsten kan skapa en möjlig plats för 

nutidsmänniskan att närma sig det gudomliga i tillvaron: ”Gudstjänsten kan bli en möjlighet att få 

bekräftelse och ett förtydligande av en vag tro på en gudomlig verklighet.”87 

 

Kanske är det så att nutidens människa på ett konkret sätt behöver göra något som kan öppna upp 

för möjligheten att låta sig beröras av det gudomliga. Att handlingen i gudstjänsten ger en närhet 

till det gudomliga, en närhet till en Gud som lovar sin närvaro i ”där två eller tre är församlade i 

mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matt 18:20). Att det är i ljuset av detta som vi också kan se en 

förståelse av meningen med exemplet förbönsstenarna.   

  

                                                 
87 Edgardh 2010, s. 223-224. 
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5. Avslutning 

Sammanfattning 

Jag har i denna uppsats prövat olika sätt att förstå meningen av den symbolhandling som 

genomfördes i högmässan 24 november 2019 i Mariakyrkan, Gävle. Jag har först prövat hur 

symbolhandlingen kan förstås inom den dominerande gudstjänsttraditionen i Svenska kyrkan, och 

dess historiska bakgrund i den lutherska ortodoxin. Det är en tradition med stark betoning på 

förkunnelse och undervisning, där att höra är gudstjänstfirarnas främsta uppgift. Den verbala 

kommunikationen har under de senaste dryga 50 åren fått ge plats för mer sinnlig kommunikation 

i gudstjänstlivet. Trots att det sinnliga är mer närvarande i dagens gudstjänstfirande har det varit 

svårt att finna en förståelse av mening i den symbolhandling som prövats, då den varken åtföljs av 

någon förklaring för hur den ska tolkas eller kan ses som undervisande. Därefter prövade jag 

exemplet mot den förståelse av symboler som kommit av en större liturgisk medvetenhet i Svenska 

kyrkans gudstjänster. Inte heller resultatet av den ger en förståelse av mening för exemplet med 

förbönsstenarna. Det jag finner efter att prövat symbolhandlingen mot det liturgiska symbolspråk 

som återuppväckts inom Svenska kyrkan är inte en mening, utan det är snarare ett motstånd genom 

att den är ny och inte har några rötter bakåt som ger den tolkning och/eller mening. 

För att pröva om det går att finna mening av symbolhandlingen i nyare liturgisk teologi har jag 

vänt mig till först Gordon Lathrop och hans tänkande kring ordo, symboler och juxtapositioner. 

Lathrop gav det mänskliga livet plats i hela sin glädje och brustenhet, men det gick ändå inte att 

finna en förståelse för en mening i symbolhandlingen. Hos Lathrop finns en för stark betoning på 

de heliga ting som han tar upp som ordet, bordet, badet, bönen. Hur dessa heliga ting i olika 

kombinationer juxtapositioneras, är avgörande för hur Lathrop ser på ett meningsskapande. Mitt 

exempel med förbönsstenarna hamnar aldrig i en juxtapositionering av det slag som är nödvändig 

för att skapa ett spänningsfält för tolkning enligt Lathrop. Inte har förbönsstenarna heller det 

”djup” som Lathrops heliga ting, eller alluderar till dessa. Resultatet blir alltså att det inte heller hos 

Lathrop går att finna en förståelse av en mening i symbolhandlingen. 

Sist vänder jag mig till den andra av de liturgiska teologerna, Lena Sjöstrand. Genom hennes 

avhandling finner jag att förståelse för en mening i symbolhandlingen. Sjöstrand menar att det finns 

en möjlig mening, men den går inte att beskriva i ord, den sker på en nivå där verbalisering eller 

teckentolkning inte är möjlig, för på den atmosfäriska nivån handlar det inte om intellektet utan 

om att ha tillit till att det som sker faktisk sker. I exemplet med symbolhandlingen med 

förbönsstenarna behöver vi alltså ha en tillit till att något sker, tillsammans bad gudstjänstfirarna 

Kyrkans förbön; med hjälp av kroppar, stenar, musik, ljus, synligt för ögat, på den atmosfäriska 

nivån sker något som inte synligt. Detta något som sker är inte möjligt att förklara, inte heller är 

det nödvändigt att finna en gemensam förståelse av det som sker. 
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Slutsatser 

Stämningen eller atmosfären vid symbolhandlingen i Mariakyrkan var att allt som skedde där var 

på allvar, närmare än så går det inte att beskriva i ord. Gudstjänstfirarna var delaktiga med hela sig 

i denna händelse, men det låter sig inte fångas av det intellektuella. Tillsammans bads Kyrkans 

förbön av kroppar, stenar, ord, musik.  

Svenska kyrkan har och fortsätter att på många sätt högt värderat text, lära, verbal 

kommunikation, manligt, historia och så vidare. Sjöstrands inledande tankar med att vi är präglade 

av ett sätt att se på världen i motsatspar där den ena parten har ett högre värde, leder mig till en 

slutsats. Detta synsätt av värderande motsatspar får en ”baksida”, där följden blir att det som står 

i ett tänkt parförhållande till de högt värderade inom Svenska kyrkan, både blir motsatser och lågt 

värderade.  Då faller symbolhandlingen inom den lågt värderade upplevelsebaserade erfarenheten. 

Om vi istället, som både Lathrop och Sjöstrand föreslår, låter hela människan och dess liv ta plats 

och rum i gudstjänsten, blir konsekvensen att det inte måste finnas varken motsatser eller olika 

värderingar, utan både människa och Gud ÄR. 

Vem äger rätten att värdera att det som helt och fullt inte går att förklara med intellekt eller 

verbal eller textmässig kommunikation, är mindre värt, än det som kan beskrivas i ord och texter? 

Ingen är mitt svar, för att hävda en tolkning och sedan låsa in den som den enda och rätta 

möjligheten att förstå gudstjänst, eller för den delen Gud, är att göra sig till någon med ett 

tolkningsföreträde. 

 

Jag drar också slutsatsen att trots problematiken med att hitta förståelse för en mening inom den 

dominerande traditionen för Svenska kyrkan, så visar exemplet med förbönsstenarna i högmässan 

att de har en funktion för gudstjänstfirarnas fromhetsutövande, med hjälp av Sjöstrands förståelse 

av att något kan vara meningsfullt utan att meningen går att förklara fullt ut med intellektuella 

medel. Det leder mig också fram till en tolkning att gudstjänstfirarna med hjälp av en 

symbolhandling får bära fram hela sina liv till ett möte med Gud. Något som också kyrkoordningen 

lyfter fram i inledningen till kapitel 17 som handlar om gudstjänstliv, där talas det om gudstjänsten 

som hela församlingens gåva och uppgift och att ”alla i församlingen är kallade att delta i 

gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med 

Gud”88   

 

Det som ligger inom de kroppsliga och atmosfäriska nivåerna är inte möjligt att översätta till ett 

verbalt uttryck på ett fullständigt sätt, detta gör också att diskussionen på ett vetenskapligt plan blir 

betydligt svårare. Sjöstrand visar med sin avhandling att det ändå finns möjligheter att vetenskapligt 

                                                 
88 Kyrkoordningen, Femte avdelningen: Gudstjänst, 17 kap. Gudstjänstliv, Inledning, s. 47. 
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föra diskussioner kring kropp, rum och mellankroppslighet inom liturgivetenskapen, och hon visar 

även på vikten av att göra det, hon breddar förståelsen av skeenden i gudstjänsten som inte går att 

beskriva med ord. Som forskningsområde är det troligt att detta bara ännu är i sin linda och därmed 

finns också mycket som är outforskat inom området. 

 

Inledningen till denna uppsats börjar med Tranströmers dikt ”Romanska bågar”, en strof ur dikten 

får också avsluta den. Något händer som inte tillåter att vi fångar det i ord, det kan ha starka 

meningar i den stund de uppstår, och det kan påverka liv och värld utan att förklaras. 

 

 En ängel utan ansikte omfamnade mig   

och viskade genom kroppen; 

”Skäms inte för att du är människa, var stolt! 

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. 

Du blir aldrig färdig och det är som det skall”. 89 

 

 

  

                                                 
89 Tranströmer 2001, s. 268. 
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