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Vamlingbo kyrka. 
”Om vi använde kyrkan som mittpunkten 

i byn skulle den också på nytt bli det.”

Axis mundi – kyrkan mitt i socknen
text: Ing-Marie Tellström & Wilhelm Östberg  foto: Gösta Reiland

De medeltida stenkyrkorna kännetecknar Gotland mer än något annat.  
De senaste 800 åren har de varit omistliga i socknens liv. Det är de också idag –  
men det är dags att förnya deras roll i bygden. För inte kan det vara nog att fira  
gudstjänst för något dussin besökare då och då. Kyrkorna är mycket viktigare än så.

Tänk att det bara är trettio generationer 
sedan som våra förfäder och förmödrar 
bestämde sig för att bygga en kyrka. Att 
bygga i den bygd som är vår, som var de-
ras, i det område de under århundraden 
hade odlat upp ur lövskog och tallskog. 
Ett sådant land var inte så stort, där fanns 
något tiotal gårdar ofta med flera hushåll 
vid varje. Runt om stod skogen tät, låg 
 alvarmarkerna ödsliga eller bredde insjöar 
och myrar ut sig, för att på andra sidan 
dessa åter en annan bygd, skapad av andra 
människor, tog vid. 

Tänk att dessa få gårdar ville och för-
mådde bekosta och bygga en kyrka, en 
kyrka som skulle vara gemensam och byg-
gas på en sådan plats att varje gård skulle 
ha lika lång väg till kyrkan.

Tänk att våra förfäder vågade överge 
sina gudar Tor och Frej som de blotade 

till sedan urminnes tider, för nya idéer om 
en Gud, osynlig och överallt närvarande. 
Idéer de fick från sina handelsfärder till 
främmande länder där kristna seder gjor-
de stort intryck. 

Tänk att de blev så tagna av budskapet att 
de lejde kristna präster till Gotland för att ge 
undervisning till alla. ”Allmänt tog de emot 
kristendomen med sin fria vilja och utan 
tvång, så att ingen tvang dem bliva kristna”, 
står det i Gutasagan1. Det där med frivil-
ligheten måste ha varit ovanligt, från andra 
riken talas det mer om tvång och svärd. 

1. Gutalagen skrevs på 1200-talet och finns 
bevarad i en handskrift från 1300-talet. I 
den editionen ingår också en handskrift, den 
s.k. Gutasagan, som behandlar äldre tider. 
Här återges bland annat traditioner om hur 
 Gotland kristnades.
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Vamlingbo kyrka, invigd 1250. Kolonnerna och valvbågen är utförda i omväxlande röd 
kalksten och grå sandsten. Kyrkan ger ett varmt och välkomnande intryck.

Men här var det bönderna som byggde 
kyrkorna, inte kungen, inte någon biskop. 
Det här var Bonderepubliken Gotlands tid. 

Tänk att de ägnade sådan omsorg och 
sådana ofantliga kostnader på kyrkbygget, 
det gemensamma. Bygden manifesterades, 
samtidigt som de också tänkte att de bygg-
de sin himmelska salighet.

Tänk att så gjordes på nästan hundra 
platser på Gotland, som blev så fyllt av 
socknar med kristna kyrkor som i inget 
annat land.

Tänk att åttahundra år senare står kyr-
kan ännu där i sin särskildhet som den för-
nämsta representanten för vår hembygd.

Först byggdes en liten träkyrka som på 
1100-talet ersattes av en stenkyrka som i 
sin tur på 1200- och 1300-talen byggdes 
ut till den storlek den har idag. Den var en 
bild av himmelriket. Men den var också 
socknens försvarsanläggning och den har 
tjänat som magasin för handelsvaror och 
spannmål. Här meddelades viktiga till-
kännagivanden. Kyrkan var socknens ge-
mensamma liv långt innan bygdegårdar, 
idrottsplatser och dansbanor fanns.

Vi ska försöka leva oss in i hur det 
medel tida kyrkorummet såg ut och använ-
des, och genom att gå bakåt i tiden tänka 
kring hur gudstjänsten kunde förnyas. Vi 
funderar också över hur kyrkobyggnaden 
skulle kunna återta mer av sin roll som 
bygdens centrum. Vi börjar alltså för åtta 
hundra år sedan och vi tar Vamlingbo kyr-
ka som vårt exempel.

Det medeltida rummet
Man kommer in i Vamlingbo kyrka genom 
en portal i den södra långhusväggen. Det 
första som fångar ögat är dopfunten. Den 
är från 1100-talet, utförd i anonymmästa-
ren Byzantinos verkstad2. Sen märker man 
det milda ljuset från långhusets fönster-
öppningar. Man ser den stora målningen 
på norra väggen av ”Kejsare Henriks själa-
vägning”, i sina varma röda färger. 

Det är en stor kyrka, med tre skepp. 
Fyra kolonner i röd kalksten bär upp nio 
kryssvalv till ansenlig takhöjd. Ändå är in-
trycket av denna katedral mer välkomnan-
de än imponerande. Det är varma färger 
och ett spelande ljus. 

Det är ett underbart rum man träder in i.
Sidoskeppen i Vamlingbo kyrka är ganska 

smala. Det gör att riktningen fram mot 
altaret förstärks. Blicken söker sig framåt 
i kyrkan, hur ståtlig Mikael-målningen på 
långhusets norrvägg än är, hur guldbemålad 
predikstolen från 1600-talet än må vara – 
så är det ändå själva rummet som tar över. 
Ögat gläds åt hur valvet in till koret bärs 
upp av omväxlande röd kalksten och grå 
sandsten och valvbågens kvadermålning i 
rödgult och blågrått. Och i valvet inne i 

2. 1200-talets målare och bildhuggare kän-
ner vi inte till namnen (med några undan-
tag). Konsthistorikern Johnny Roosval 
identifierade i början av 1900-talet flera 
olika stenhuggarverkstäder, som han gav 
namn efter typiska stildrag i de dopfuntar 
och fasaddekorationer de ansvarat för. ”By-
zantios” anger ett tydligt bysantinskt infly-
tande i en av verkstädernas arbeten medan 
andra namn som Calcarius, Egypticus och  
Majestatis vittnar om andra influenser.
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koret: gult, rött, grått, rosa, grönt, brunt 
och gråblått. Så vackert, så festligt! Längst 
fram strömmar ljus in i koret från tre höga 
fönster i öster och ett fönster i söder, och 
når altaret, som bildar ett crescendo i 
kyrkans arkitektoniska  rörelse framåt. 

”Dessa stenkyrkor måste ha upplevts 
som något alldeles speciellt av dåtidens 
människor. Byggnadernas tyngd, deras 
visuella närvaro i landskapet och inte 
minst den egenartade akustiken mellan 
stenväggarna var för de flesta helt nya 

fenomen. Bara de borgar som kungar, 
biskopar och stormän samtidigt lät mura 
upp kunde jämföras med kyrkorna. 
Men sockenkyrkorna stod öppna för 
vanliga människor – de uppfördes av 
församlingarna och för eget bruk.” (Enefalk 
2017, sid. 26).

I gårdarna hade man vintertid bara ljuset 
från eldstaden, tjärstickor eller vid sällsyn-
ta tillfällen talgljus. Man hukade i de låga 
bulhusen, så små, mörka och jordbundna. 
Man levde en stor del av året i en nedsläckt 

värld. Att då lämna gården och ge sig av till 
kyrkan för julotta, vägledd av klockklang, 
att få gå in genom en hög, skulpterad port 
för att mötas av denna upplysta värld med 
målningar, skulpturer, relikskrin smyckade 
med ädla stenar, höra hymnerna, möta rö-
kelsens väldoft; det måste ha varit att få en 
föraning av Himmelriket. Teologerna be-
kräftar att på medeltiden sågs kyrkobygg-
naden som den jordiska ”manifestationen 
av den himmelska staden, det himmelska 
Jerusalem” (Bexell 2015, sid. 27). Himme-
len var också här, inte bara ovan molnen.

Kan vi förstå det här?
Man levde i en värld där tron var närva-
rande i vardagen på ett sätt som den knap-
past är för de flesta av oss idag. Inte många 
av oss undrar stort över den existentiella 
innebörden av våra vardagssysslor, medan 
den troende medeltidsmänniskan, om vi 
för ett ögonblick skulle unna oss att all-
deles ohämmat generalisera, levde i löftet 
om ett liv med Gud efter döden och såg 
i vardagens sådd och skörd en bekräftelse 
av hur Gud verkar på jorden. I vardags-
världen befann man sig på ytan av verk-
ligheten, erfor den med sinnena, men var 
samtidigt också medveten om en djupare 
dimension av samma verklighet och där 
fanns Gud, himmelen, evigheten. 

För medeltidsmänniskan uppenbarade 
kyrkan hur yta och evighet är i samma 
värld men på olika nivåer. Det medeltida 
kyrkorummet berättar om det. Står vi 
stilla i kyrkan och låter oss upptas av den, 
märker vi hur rummet fyller oss. 

Kyrkobesökarna var på benen
Vid ingången fanns en skål med vigvatten. 
Redan på tröskeln förband man sig med 
det heliga. Väl inne i kyrkan vände man 
sig mot högaltaret, korsade sig. 

Den medeltida kyrkan hade fler mål-
ningar än i dag och de lyste i klarare färger. 
De var inte ”bara” bilder utan uttryckte 
också att den person eller den händelse 
som återgavs var närvarande i kyrkorum-
met, en länk till andliga verkligheter.

Man rörde sig runt i kyrkan, knäföll 
vid helgonbilder och sidoaltare. Olika 
verksamheter pågick samtidigt. Medan 
klockaren sjöng ingångspsalmen, Introitus, 
bad prästen kollektbönen på latin, och 
församlingen bad på gutamål. Prästen läste 
en del texter i snabb takt. Rabblande, som vi 
ibland säger om den katolska mässan. Men 
vid sådana tillfällen var det inte meningen 
att församlingen skulle dela innehållet utan 
”mässandet” var avsett att ”väcka” innehållet 
i ritualen. Mässans olika delar överlagrade 
varandra på ett sätt som inte sker idag. Vissa 
böner läste prästen tyst men församlingen 
såg hur hans gester uttrycker tack sägelse, 
vördnad eller något annat. 

I långhusets nordöstra hörn finns ett Maria-
altare och säkert ville många gravida offra 
till Maria. Man anser att Vamlingbo kyrka 
var vigd åt Ärkeängeln Mikael och vi kan 
utgå från att man bett till honom vid den 
stora Mikaelmålningen på långhusets norr-
vägg. Framme i koret fanns biktbänken 
och kanske begav man sig dit. Medeltidens 
kyrkbesökare var mer aktiva i kyrkorum-
met än vad vi är idag. ”Människor träng-
des framme vid korskranket vid mässans 
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Själavägningen. På norra långhusväggen i Vamlingbo kyrka skildrar en  
väldig fresk den tysk-romerske kejsaren Henrik II:s själavägning.  
Ärkeängeln Mikael håller vågskålen. Kejsaren är placerad i den ena  
vågskålen och i den andra samlas hans synder. Mitten av 1200-talet.

Byzantios dopfunt från 1100-talet, Vamlingbo kyrka. Längst till vänster ett 
stiliserat livsträd. Eller en liljestängel, symbol för bebådelsen. I mellersta 
arkaden en grip, fabeldjuret från antiken, både lejon och örn. Färgresterna  
är från 1700-talet. De äldre färgskikten är förlorade.
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 höjdpunkt för att kunna se det upplyfta 
nattvardsbrödet och kalken ibland belysta 
av facklor eller bloss.” (Lundin 1990:17).

Det fria golvet i långhuset gav möjlig-
het att ordna processioner inne i kyrkan. 
Man kunde dramatisera delar av mässan. 
Präst, klockare och körer kunde sjunga 
mot varandra och det låg då nära till hands 
att också låta dem gestalta berättelser och 
skeenden. På långfredagen kunde man 
bära runt korset eller krypa fram till det. 

På Kristi Himmelsfärdsdag kunde en 
bild av den Uppståndne hissas upp i höjden. 

I väggen mellan koret och långhuset 
fanns en ambo, en öppning, som ett föns-
ter, som prästen använde för att tala till 
församlingen. Dock hade predikan en 
”blygsam plats i gudstjänsten i medeltidens 
sockenkyrkor” (Nilsén 1991, sid. 190). 
Det var istället ganska korta textutlägg-
ningar som vid större högtider växte ut till 
längre predikningar. På medeltiden var det 
 altaret som var centrum i gudstjänsten och 
 mässan hade sin egen dramaturgi: hur präs-
ten lyfter upp nattvardsbrödet, de svingade 
rökelsekaren, knäfallen, klockringning vid 
brödets och vinets förvandling. 

Kyrkorummet förändras hela tiden
Den stora förändringen kom efter re-
formationen. Relikskrinen försvann lik-
som många andra dyrbara föremål som 
konfiskerades. Kyrkbänkar tillkom. Från 
att man tidigare rörde sig fritt hamnade 
man nu i bänkar som fyllde kyrkorum-
met. Innebar det också att man blev mer 
 åhörare än deltagare?

Prästen steg upp i en predikstol, och 
för säkerhets skulle fick predikstolen, eller 

altarbilden, ofta ett kungligt monogram. 
Makten manifesterades i kyrkan. En gång 
hade sockenbor byggt kyrkan. Men nu var 
det inte längre gårdarnas bomärken man 
kunde finna undanskymt ristade på någon 
vägg utan det var kungliga namnchiffer 
som glänste i guld. Men samtidigt inne-
bar reformationen också att mässan fira-
des på folkspråket. Alla skulle få tillgång 
till texterna. Att predikan skedde från 

På 1600-talet, efter reformationen, gör predik-
stolen entré i det medeltida kyrkorummet.  
Ett nytt formspråk anmäler sig.

 predikstolen kan ses som att över heten 
 talade ner till folket, men kunde också 
vara precis motsatsen. Nu blev det lätt för 
alla att höra vad som sades, delaktigheten 
ökade. Vilket som övervägde skiljde sig 
kanske från en kyrka till en annan. 

När bänkarna byggdes in i kvarter, med 
en låg dörr in till varje bänk, kunde man 
på dörren måla sitt gårdsnamn. De större 
gårdarna hade sina bestämda bänkar; 
bygden blev synlig i kyrkorummet. 

Kyrkorummet har hela tiden utvecklats. 
Korskrank in, korskrank ut. Smyckade sido-
altare, rensade sidoaltare. Predikstol och 
fast bänkinredning. Nummertavla för psal-
merna, kamin, eluppvärmning,  mässings- 
och kristallkronor, högtalaranläggning. 
Barnhörna och konstutställningar. 

Timglaset på predikstolen har antagli-
gen inte någon nu levande människa sett 
användas. Det har förvandlats från hjälp-
reda under gudstjänsten till ett musei-
föremål. Fint som länk till hur det var, men 
det har inget att göra med hur vi använder 
kyrkan idag. Tänk hur stelnat, pressande 
tråkigt det skulle vara om timglaset styrde 
gudstjänsten.

Kyrkbänkarna då? Vore det inte spän-
nande att i någon kyrka se vad som händer 
om vi lyfter ut kyrkbänkarna och så att 
säga börjar om från början i ett öppnare 
kyrkorum? 

Nya möjligheter
Den uppåtsträvande arkitekturen bär pe-
larna som sträcker sig upp till höga valv. 
Inget fyrkantigt stör ögats flykt. Så hade 
byggmästaren från början tänkt. Tror vi. 
Tänk att få känna samma himmelskänsla 

som mötte dem som på medeltiden träd-
de in i kyrkan! Utan kyrkbänkarna upp-
står kanske en rymd som kunde förnya 
gudstjänstlivet? 

Det har prövats en gång på Gotland. 
1989 rekonstruerades en medeltida mässa 
i Endre kyrka. Man lyfte ut kyrkbänkar 
och predikstol, satte upp ett korskrank 
vid triumfbågen, och bad en katolsk präst, 
kantor och ministrant att leda mässan. Då 
märkte man hur mycket i mässan som käl-
lorna inte tar upp, helt enkelt för att det 
den gången var självklart. Först genom 
att fira en medeltida mässa anade man 
hur en rad liturgiska frågor måste ha ge-
staltats liksom hur rummet användes: ”… 
 kantorns sång som blandades med prästens 
halvhöga bedjande, blosstaven som belyste 
den upplyfta hostian, det genombrutna 
korskranket som alls inte skapade den 
distans vi hade trott, fyrfaten som spred 
en behaglig värme i rummet utan att osa” 
(Pernler 1993:11). 

Alltså, först genom att göra, genom att 
pröva oss fram i ett kyrkorum utan de be-
gränsande kyrkbänkarna, kan vi på allvar 
uppfatta hur olika alternativ kunde ge-
stalta sig. I väntan på den stunden får vi 
fantisera:

Istället för den fasta inredningen kunde 
vi ha lösa stolar och bänkar (och kanske 
pallar, kuddar) som ställdes fram efter vad 
som vore bäst vid varje tillfälle. Vi kunde 
samlas för Mariabön vid det norra sido-
altaret. Redan idag har vi en aning om hur 
det kan vara. När det är Taizegudstjänster 
i Vamlingbo kyrka sitter vi framme i koret 
under valvens målade bladrankor och det 
är som befunne vi oss i en lövsal.
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Vi kunde vid påskmässan vandra i kyr-
kan från det ställe där vi hör uppståndelse-
ropet, gå i procession med påskljuset fram 
till altaret. Vi kunde bli tysta tillsammans 
i förundran inför de övergivna linnebind-
larna i den tomma graven. Tillsammans 
klär vi altaret som varit tomt sedan Skär-
torsdagen, för att sedan samlas vid dop-
funten och förnya doplöftena.

Man kunde göra på många vis.  Släppa 
kontrollen lite. I boken ”Kyrkorum-
mets brännpunkt” skriver konsthistori-
kern Anna Nilsén: ”Ingen enhetlighet i 
 liturgiskt hänseende existerade inom den 
svenska kyrkan under hela medeltiden.” 
(1991, sid. 74) Löser vi upp rummets fasta 
ordning blir det genast lättare att tänka 
fritt kring hur vi helst skulle vilja ha guds-
tjänstordningen. Det måste ju inte vara 
precis likadant i varenda socken. 

Man kunde längta efter att i varje fall 
några gudstjänster slutade med lovsång, som 
lite tog efter en rockkonsert eller fotbolls-
match. Jubel och oordnat, och vi lämnar 
kyrkan i sång och prat och hälsningar hit 
och dit. Inget sitta orörlig och tyst och vänta 
på klockans klämtning. Det är värdefullt det 
också; tid för eftertanke, smälta det man va-
rit med om. Men visst vore det härligt att 
ibland höja temperaturen. Att se gudstjäns-
ten som ”ett sätt att leva, inte som en lag om 
nödvändiga riter” (Lundin 1990:20). I den 
nicaraguanska Bondemässan sjunger man 
ut sin glädje och samhörighet men också att 
hjärtat protesterar när man ska skiljas åt ef-
ter att gudstjänsten är över: ”men detta är 
nostalgi, vi förnyas av vår styrka och sången 
blir åter fri, när vi åter samlas i vår kyrka” 
Den värmen, den glädjen, det lyftet!

Vårt förslag är allt annat än nytt. När 
Vamlingbo kyrka 1961 renoverades hade 
den ansvarige arkitekten Åke Porne tre 
olika förslag till hur man skulle kunna fri-
lägga kolonnbaserna. Ett av förslagen var 
att ta bort kyrkbänkarna helt och hållet 
och ersätta dem med lösa stolar. Det var 
för radikalt för kyrkorådet. Kyrkbänkarna 
blev kvar, men man minskade ändå antalet 

så att de västra pelarbaserna frilades och 
vid de östra kolonnerna lämnade man en 
öppning mellan kyrkbänksraderna. 

Bättre ljus och ljud i kyrkan
När kyrkan var ny dominerade väggmål-
ningarna. De sprakade av färg som nu 
har bleknat. Med LED-belysning kunde 
målningarna ”tändas” igen. Ja, man kunde 

 tillåta sig att leka med belysningen med de 
nya möjligheter som finns; kanske fram-
häva den bild som anknyter till söndagens 
text, till exempel. 

Tänk om prästen vore bättre belyst 
under gudstjänsten! Hur mycket lättare 
skulle det då inte vara att uppfatta orden. 
Eller att verkligen se kören som sjunger. 
Det är för svagt ljus i koret. Här skulle det 
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 behövas kompletterande, riktad belysning. 
Det vore fint att se skulpturerna i altar-
skåpet bättre liksom präst och andra med-
verkande. Det skulle underlätta för alla 
som har, om än aldrig så lite, nedsatt hör-
sel om man bättre såg mimiken. Jämför 
med en teaterlokal: Inte är scenen dunkel 
och salongen badar i ljus? 

Utan fast bänkinredning skulle man 
kunna utnyttja akustiken på ett bättre sätt 
genom att låta körledaren placera sångare 
och musikanter på det ställe i kyrkan som 
för varje framförande vore bäst. Helt en-
kelt låta musiken följa akustiken. Och vi 
alla skulle se kören bättre. Idag står den 
ofta undanskuffad långt bak i kyrkan, bak-
om alla kyrkbänkarna, för att få plats.

Tornrummet i kyrkan är stort, så rym-
ligt att om kyrkbänkarna kom bort skulle 
föräldrar och barn rymmas där bland 
mjuka kuddar och cafébord, ritblock och 
pussel, och med möjlighet att värma en 
vällingflaska. Vid andra tillfällen kunde vi 
ställa fram bord i tornrummet och ordna 
soppa och samtal.

Fast det går ju inte, aldrig i världen 
att det skulle gå
Det finns verkligen mycket som talar MOT 
att lyfta ut kyrkbänkarna: kostnaderna, 
intressekonflikterna som skulle uppstå, 
tillstånd som skulle krävas av alla möjliga 
myndigheter och nämnder, förhandlingar 
hit och dit. All osäkerhet som trogna guds-
tjänstbesökare skulle känna. Men tänk: sol-
celler på kyrktaket och golvvärme!

I varje fall i någon kyrka och på prov. 
Man byggde kyrkorna för att undersöka 

meningen med tillvaron, för att berätta om 

Himmelen och för att man skulle kunna ta 
hand om viktiga händelser i livet. Kyrkorna 
behövs av precis samma skäl idag. Visst är 
de ”besöksmål”; 30 000 personer be söker 
varje sommar kyrkan i Vamlingbo och mil-
jön runt den: konstmuseet (Lars Jonsson-
museet), Naturrummet, Forum Östersjön, 
trädgården och caféet. Ännu fler kommer 
till kyrkorna i Öja, Dalhem, Fårö, för att 
inte tala om Domkyrkan i Visby. Det är 
underbart med alla besökarna, men för 
bygden innebär kyrkorna något mer än 
kulturupplevelser. De är mötesplatser och 
utrymmen för eftertanke. Livet händer var 
och en av oss hela tiden, och kyrkorna er-
bjuder möjlighet till reflektion. 

Berättelserna vi möter i kyrkan handlar 
inte om historia utan om hur vi skapar me-
ning och sammanhang i våra liv. För det, tän-
ker vi, vore en hjälp om vi kunde röra oss fritt 
och prövande i den himmelska rymd som 
det medeltida kyrkorummet en gång var. 

Vad skulle vi förlora på att pröva? 
Mycket, det inser vi. Det finns ett stort 
värde i det invanda, att man känner igen 
sig i kyrkan. Det ger trygghet. Många upp-
skattar också avskildheten i kyrkbänkarna. 
Man kommer till kyrkan för att vila från 
allt som upptar en i vardagen och hämta 
kraft för veckan som kommer. Att då dras 
in i en mer aktiv och socialt engagerande 
gudstjänst skapar säkert mer osäkerhet än 
glädje hos en del. Men inte alla. Många 
längtar nog efter att befrias från det invan-
da och stillsamma. Kunde man inte pröva 
i någon kyrka? För inte är det bra nog att 
bara avverka gudstjänst efter gudstjänst, 
vecka efter vecka, i nästan tomma kyrkor. 
Vi ska ju fira gudstjänst. 

Cellisten Erik Wahlgren är konstnärlige ledare för Vamlingbo kammarmusikfestival. 
Foto: Jan Rådfeldt.

Kyrkan mitt i byn
Nu har vi resonerat kring hur ett öppnare 
kyrkorum kanske kunde bidra till friare 
gudstjänstformer. Kanske kunde det locka 
fler än det dussin kyrkobesökare som bru-
kar delta en vanlig söndag?

Det var vår första målsättning: att 
pröva att få in mer liv och rörelse i guds-
tjänsterna. Den andra är att fundera något 
över hur kyrkorna på nytt kunde bli byg-
dens centrum. För egentligen är de ju det. 
Många av oss tycker om att tänka på att 
vi döpts där, att det var där vi gifte oss. 
Många är ”stolta” över sin sockenkyrka, 
för att den alltid funnits där eller kanske 
för att den har någon speciell raritet som 

besökare kommer för att se – ett särskilt 
märkligt triumfkrucifix, en vacker Maria-
skulptur, bevarade glasmålningar från 
1300-talet, eller något annat. 

Vi går inte i kyrkan bara vid jul och 
påsk, vid bröllop, dop och  begravningar. 
Vi kommer också när det är konsert. 
Varje år är det knökfullt under Vamling-
bo  kammarmusikfestival. Vi köar för att 
komma in. Vi kommer för musikens skull, 
förstås, men också för den speciella inten-
sitet som uppstår av att vi kommer musi-
kerna så nära och för att levande ljus lyser 
upp kyrkorummet. Inget konserthus kan 
mäta sig med den upplevelsen.
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Sommaren 2018 visades installationen 
”Tilliten och rädslan” av konstnären Lotta 
Lagercrantz. Den berättade om hur flyk-
tingarna som 2015 kom till Storsudret 
framgångsrikt integrerades, men gestaltade 
också hur förtvivlan återvände när en del av 
de nya Suderborna fick sina slutliga utvis-
ningsbeslut. Besöksboken i kyrkan är fylld 
med kommentarer om en berörande och 
viktig utställning. Många, många fler tog 
del av utställningen här jämfört med om 
den hade visats på ett vanligt konstgalleri.

Musik och konst i kyrkan, alltså. Men 
också annat som sker i bygden kunde 
ha kyrkan som samlingsplats. Kyrkan är 
socknens främsta samsbyggningg3, och 
det är dags att den verkligen får vara 
det igen. Visst vore det härligare att ha 
pilates under takmålningarna i kyrkan 
än i en gymnastiksal. Visst kunde man 
ha föredrag och informationsmöten här. 
Film. Teater. Bokcirkel. AA-möten. 
Meditation. Yoga. Studiecirklar. Samtal 
och debatter. Sorgegrupper. Egentligen 
precis allting som har med våra liv och 
vår bygd att göra. Och vi kan ha allt detta 
utan att samtidigt ha en pliktskyldig ”kort 
aftonbön”, som ofta bara känns påklistrad. 
Om vi använde kyrkan som mittpunkten 
i byn skulle den också på nytt bli det. 
Det vore bra – för det blir allt svårare att 
år efter år hålla kyrkorna öppna, om de 
används så litet som de nu gör. Och bättre 
rum än dessa gives icke. 

3. Gutamål för ”gemensam byggnad”. Gutamåls-
gillet tillhandahåller en fenomenal Årdliste på 
nätet: http://www.gutamal.org/ordlista/ 
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TACK!
Lotta Lagercrantz, Jens Lerbom, Jakob Lindblad, Anna Nilsén, Sven-Erik Pernler, Torsten Svensson och 
Benjamin Ulbricht har läst en tidigare version av denna text. 

De har bidragit med lika sakkunnig som kreativ kritik. Vi är dem stort tack skyldiga. 
De misstag och övertolkningar som kan återstå i vår text är enbart vi ansvariga för. 

Installation av Lotta Lagercrantz som gestaltar flyktingarnas situation på Storsudret. På organza-
tyger står texter som ”Mindre marmor, mera mormor”, ”Våga brista”, ”Och dammet blir till dagg”. 
Flaskposter på väg fram mot koret och innehåller texter om hopp. Vamlingbo kyrka, 2018.


