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Mitt syfte med uppsatsen är att, diskutera träskulpturens roll i en medeltida kyrka respektive i en kyrka byggd 

på 1990-talet. Fokus ligger på skulpturernas nutida roll inom Svenska kyrkan. Frågeställningarna som jag 

arbetar efter handlar om vilken relevans/roll som de medeltida skulpturerna har i Hyssna gamla kyrka idag. 

Arbetet tar också upp frågan om hur skulpturerna i de båda kyrkorna kan tolkas ur en religiös och konstnärlig 

synvinkel. Avslutningsvis behandlar jag frågan hur skulpturerna i Lundby nya kyrka har utformats för att passa 

dagens besökare.  

 

Mina metoder för uppsatsen har varit litteraturstudier och enkätfrågor som skickats ut till personal till de 

respektive kyrkorna och till konstnären, Lars ”Huck” Hultgren. Som hjälp för analysen av skulpturerna har en 

ikonografisk metod använts. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt handlar om hur konst kan påverka människor.  

 

Uppsatsen visar att skulpturerna i Hyssna framförallt har sin betydelse som kulturarv men att de till viss del har 

ett religiöst och liturgiskt värde. Skulpturerna i Lundby har i högre utsträckning ett religiöst och liturgiskt värde 

för sin församling. De har inte fått någon speciell utformning för att passa dagens kyrkobesökare eller svenska 

kyrkans lära av idag. Det finns också en oenighet vad gäller det religiösa och konstnärliga utformandet av 

Lundbyskulpturerna.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I sin text ”Konsten och kyrkan” tar konstnären Peter Ekström upp hur kyrkor är heliga rum. Konsten 

som skapades var nära sammankopplat till ritualer och heliga platser. Konst och religion har hängt 

ihop ända fram till det senaste århundradet då den sekulära konsten dominerat.1 Idag är det inte 

enbart i kyrkorna som vi finner den kristna konsten. Det var utanför kyrkan som jag verkligen lade 

märke till de kristna skulpturerna, som en lampfot i inredningsbutiken eller som dekor på glaslyktor. 

Uppsatsens val av skulpturer kom till genom hemsidan ”Medeltidens bildvärld”, där jag blev 

intresserad av det kulturarv som finns i kyrkorna i vårt land.2 De mer nutida skulpturerna 

intresserade mig i samband med besök i kyrkan och idén om en jämförelse växte fram. Ämnet blev 

således att diskutera dessa träskulpturers roll i dagens svenska kyrka.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med uppsatsen är att: Diskutera träskulpturens roll i en medeltida kyrka, Hyssna gamla 

kyrka, respektive i en kyrka byggd på 1990-talet, Lundby nya kyrka. Fokus ligger på skulpturernas 

nutida roll (inom Svenska kyrkan). De medeltida skulpturerna är, ett krucifix, en smärtoman, en 

Mikaelskulptur och två madonnaskulpturer från olika tidsperioder. Från 1990-talskyrkan är det, ett 

kors, en skulptur som föreställer en man med ett får och en som föreställer en kvinna med ett barn.  

Frågeställningar: 

 
– Vilken relevans/roll har de medeltida skulpturerna i dagens kyrka? (Hyssna) Har de liturgisk och 
religiös betydelse? Kulturarvbetydelse? Museala föremål?  
  
– Hur kan skulpturerna tolkas ur en religiös och konstnärlig synvinkel? (Hyssna och Lundby) 
 
– Hur är skulpturerna utformade för att passa dagens besökare? (Lundby) (Anpassning till dagens 
samhälle/till Svenska kyrkans lära av idag?)  
 

1.3 Metod och material 
För att kunna besvara mina frågeställningar och därigenom mitt syfte med uppsatsen har jag arbetat 

med ett antal olika metoder. Uppsatsen behandlar två kyrkor med dess träskulpturer. Alla verk i 

respektive kyrka behandlas. För att få information om de båda kyrkornas skulpturer har jag använt 

mig av litteraturstudier. En del av denna litteratur har behandlat medeltiden såsom medeltida 

religion och religiöst bildbruk. Jag har också läst om kyrkorummets utveckling och nutida konst i 

kyrkan. Jag har valt att skicka ut ett antal frågor via e-post till personal inom de båda kyrkorna, för att 

få deras uppfattning av skulpturerna. Frågorna är anpassade efter mina frågeställningar och olika 

beroende på vilken kyrka som personalen arbetar vid. Konstnären Lars Huck Hultgren har också 

besvarat ett antal frågor rörande hans verk i Lundby nya kyrka. Har även besökt de båda kyrkorna. I 

samband med dessa besök har jag fotograferat skulpturerna och kyrkans interiör respektive exteriör.  

                                                           
1
 Peter Ekström, ”Konsten och kyrkan”. Konstnärer och teologer om ny konst i kyrkorummet, Gunnar Granberg 

(red.) Uppsala stift, Uppsala, 2007. S.15 
2
 Sidan är från Historiska museet, http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/ 
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1.3.1 Ikonologi 
Skulpturerna har jag också till viss del analyserat från en ikonografisk metod, som kopplas ihop med 

Erwin Panofsky. Kortfattat går det ut på att tre nivåer används vid bildtolkning/analys. Först beskriver 

man vad man ser, därefter analyserar man och till sist gör man en tolkning.3 Varför jag valde denna 

metod för att mer ingående se på de olika skulpturerna var att jag tror den passar bäst på denna typ 

av verk. Första steget är en pre-ikonografisk beskrivning. Här bestämmer man motivets 

primära/naturliga betydelse.  Andra steget är en ikonografisk analys där man ser till verkets 

sekundära eller konventionella betydelse. Tredje och sista steget är den ikonologiska tolkningen. Här 

skall bildens inre betydelse förstås. Framförallt har första och andra steget i analysmetoden använts.4  

1.4 Avgränsningar 
Vad gäller Lundby Nya kyrka ligger fokus enbart på Lars Huck Hultgrens träskulpturer. Övrig 

konstnärlig utsmyckning, såsom hans färgsättning utav fönsterpartier berörs inte. I Hyssna gamla 

kyrka behandlar jag enbart de medeltida träskulpturerna. Jag vill också påpeka att båda kyrkorna 

tillhör Svenska kyrkan. Syftet blir då att behandla bildbruket inom Svenska kyrkan, vilket inte är det 

samma som inom frikyrkosamfund, ortodoxa eller katolska kyrkan.  

2. Tidigare forskning och litteratur 
Så vitt jag vet har Lars Huck Hultgrens skulpturer inte givit upphov till någon forskning. Skulpturerna i 

Hyssna kyrka är endast knapphändigt beskrivna av Monica Rydbeck och Aron Andersson i ”Medieval 

Wooden Sculpture in Sweden, volume IV (båda) och III (enbart Andersson).5 Som källa för min 

teoretiska utgångspunkt har jag använt mig av professor David Freedbergs bok, ”The power of 

images: studies in the history and theory of response”6. Freedberg tar i sin bok upp relationen mellan 

bilder/konstverk och psykologisk respons. 

För att få bakgrund till medeltidens religion har jag använt mig utav Gill Evans bok, ”Tro i den 

medeltida världen”.7 Författaren är professor emerita i medeltida teologi och idéhistoria8. Boken tar 

upp hur den kristna tron har påverkat samhället och kulturen. Även Maja Hagerman beskriver i sin 

bok, ”I miraklers tid: bland madonnor, stenhuggare och helgon i medeltida kyrkor”9 den medeltida 

världsbilden. Dessutom tar jag upp boken, ”Svensk kyrka: en historik”.10 I sin text går Carl-Henrik 

                                                           
3
 Erwin Panofsky, Studies in iconology: humanistic themes in the art of the Renaissance, Harper & Row, New 

York, 1972. S. 14-15 
4
 Panofsky, 1972, s.14-15 

5
 Aron Andersson & Monica Rydbeck, Medieval wooden sculpture in Sweden. Vol.4, The museum collection: 

catalogue, Almqvist & Wiksell international, Stockholm, 1975  

Aron Andersson(red.), Medieval wooden sculpture in Sweden. Vol. 3, Late medieval sculpture, Almqvist & 

Wiksell international, Stockholm, 1980 
6
 David Freedberg, The power of images: studies in the history and theory of response, Univ. of Chicago Press, 

Chicago, Ill., 1989 
7
 Gill Evans, Tro i den medeltida världen, Cordia, Stockholm, 2007 

8
 ”Intellectual history”   

9
 Maja Hagerman, I miraklers tid: bland madonnor, stenhuggare och helgon i medeltida kyrkor, Prisma, 

Stockholm, 2003 
10

 Carl Henrik Martling, Svensk kyrka: en historik, Artos, Skellefteå, 2008 
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Martling, docent i kyrkovetenskap, igenom utvecklingen av den svenska kyrkan från 800-talet fram 

tills början på det nya seklet.  

”Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum: förhållandet mellan det sena 1900-tals liturgireform och 

det medeltida gudstjänstrummet i Svenska kyrkan” av Gunnar Weman behandlar förhållandet mellan 

gudstjänstutvecklingen och de myndigheter som skall vårda dessa rum.11 Weman är ärkebiskop 

emeritus och boken är hans avhandling i ämnet kyrkovetenskap vid Uppsala universitet. Slutligen 

använder jag mig av samlingsverket, ”Konstnärer och teologer om ny konst i kyrkorummet”12. Gunnar 

Granberg är teol. dr i kyrkohistoria och redaktör för boken. 

3. Teoretiska utgångspunkter  

3.1 Bildernas kraft  
David Freedberg är professor i konsthistoria vid Columbia University, New York. I sin bok, ”The power 

of images” tar han upp hur konst påverkar människor.13 Hans teori är intressant i förhållande till mina 

frågeställningar, speciellt vad gäller de medeltida skulpturernas betydelse i dagens kyrka. Givetvis är 

hans teori också relevanta för mina andra frågeställningar och syftet i stort, vad gäller 

skulpturernas/bildernas betydelse för båda kyrkorna som är aktuella i undersökningen.  

”People are sexually aroused by pictures and sculptures; they break pictures and sculptures; they 

mutilate them, kiss them, cry before them, and go on journeys to them; they are calmed by them, 

stirred by them, and incited to revolt. They give thanks by means of them, expect to be elevated by 

them, and are moved to the highest levels of empathy and fear. They have always responded in these 

ways; they still do. They do so in societies we call primitive and in modern societies; in East and West, 

in Africa, America, Asia and Europe”14  

Freedberg frågar sig vad bilder gör med oss. Han menar att det är inte enbart viktigt hur betraktaren 

reagerar på bilder utan också på bildernas effekt, vitalitet och effektivitet. Inte bara det att bilder kan 

få oss att agera eller bete oss på ett visst sätt utan vad betraktaren förväntar sig från själva bilden 

och varför har betraktaren dessa förväntningar överhuvudtaget? Han tar upp några av de sätt som 

Gud finns i bilden, hur bilden blir laddad av närvaro.15 

3.1.1 Religiösa verk under medeltiden 

Freedberg tar upp Giovanni Dominici’s Rule for the Management of Family Care, (Regola del governo 

di cura familiare) skriven 1403. Del 4 av boken handlar om barnuppfostran. Dominici beskriver hur 

barn tidigt måste omges med målningar och skulpturer av religiöst innehåll, för att fostras med Gud. 

                                                           
11

 Gunnar Weman, Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum: förhållandet mellan det sena 1900-talets 

liturgireform och det medeltida gudstjänstrummet i Svenska kyrkan = Contemporary worship and medieval 

churches : the relationship between late 20th century liturgical reform and the medieval worship space in The 

Church of Sweden, Artos, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006,Skellefteå, 2006 
12 Gunnar Granberg (red.), Konstnärer och teologer om ny konst i kyrkorummet, Uppsala stift, Uppsala, 2007  
13 David Freedberg, The power of images: studies in the history and theory of response, Univ. of Chicago Press, 

Chicago, Ill., 1989 
14

 Freedberg, 1989 s.1 
15

 Freedberg, 1989 s.xxii-xxii 
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Konsten skall vara utformad så att barnen kan leva sig in verken. Dominici går igenom vilka typer av 

konst som barn bör växa upp med och vilka slags egenskaper som barnen kan utveckla genom 

verken. Religiösa verk under medeltiden (även för lång tid därefter) hade enligt Freedberg många 

olika uppbyggande funktioner och det var mycket som verket skulle uppnå. Frågan Freedberg ställer 

sig är om konsten faktiskt hade den/de effekterna som eftersträvades? Han menar att denna 

uppfattning måste ha sin grund i att de faktiskt trodde verken kunde uppnå detta hos betraktaren. 

Bilderna skulle påverka oss känslomässigt och ändra vårt beteende. Dominici menar att förklaringen 

till beteendeförändringarna är att det sker en identifikation mellan betraktaren och det som bilden 

representerar. Barnen identifierar sig med motiven.16  

3.1.2 Konstens påverkan 

Freedberg tar upp frågan om konst fortfarande kan påverka oss starkt. Han påstår att det finns 

historiska och etnografiska bevis för att bilder har verkan. Freedberg undrar om det blir så att vissa 

uppfattningar och idéer om hur verk kan ändra vårt sätt att vara tillslut blir sanningar och på så sätt 

kan verken påverka beteendet hos betraktaren. Det kan också vara så att eftersom kontexten är 

annorlunda så fungerar inte verk på samma sätt längre.17 Freedberg påpekar svårigheten med att 

bedöma reaktioner från det förgångna. Hur verk inte är i sin rätta kontext, genom att de exempelvis 

visas på museum, framställs som mästerverk och så vidare. Trots det menar han att det finns en 

”basnivå” av reaktion som går bortom historiska, sociala skillnader och enbart är beroende på det 

faktum att vi är människor. Därmed inte sagt att människor idag reagerar på 1500-tals konst på 

samma sätt som 1500-tals människorna reagerade. Dock spekulerar Freedberg i att vi kanske ändå 

reagerar på samma sätt nu som då.18 

Freedberg tar upp problematiken att “vi” (konstvetarna) har en kunskap om bilder som inte alla har 

och därigenom bör vi lyssna på andras upplevelser av konst.19 Ju mer utvecklad en tro är inom en 

kultur desto mindre behov anses det finnas till att ha material som fungerar som en kanal till en 

gudom. Människan skall få en tillräckligt bra relation med det gudomliga utan ett objekt. Freedberg 

menar att de flesta människor inte klarar detta och att vi behöver något som fungerar som en länk 

mellan den troende och det tillbedda. Detta kan leda till dyrkan av objektet, en kondensering utav 

det gudomliga till materiellt föremål – som han menar de flesta religioner försöker undvika. Genom 

detta resonemang vill Freedberg förklara det stora behov av bilder som vi människor har. Människor 

har i alla tider förknippat vissa objekt/bilder med det gudomliga.20 Exempelvis menar Freedberg att 

det bästa sättet att komma närmare Jesus är genom bilder. Genom att koncentrera sig på bilden av 

Jesus och Jesu lidande kan vi uppnå medkänsla, detta anser Freedberg vara traditionen bakom 

empatiskt meditation.21 Avslutningsvis har Freedberg som teori att kraften bakom bilder är mycket 

större än vad som brukar medges, inte bara förr i tiden utan även idag22.  

                                                           
16

 Freedberg, 1989 s.4-5 
17

 Freedberg, 1989 s.10 
18

 Freedberg, 1989 s.22-23 
19

 Freedberg, 1989 s.42 
20

 Freedberg, 1989 s.65 
21

 Freedberg, 1989 s.164 
22

 Freedberg, 1989 s.429 
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4. Träskulpturernas förhållande till kyrka, rum, religion och konst 

under medeltid och nutid 

4.1 Medeltidens kyrka 

4.1.1 Religionen 

Gill Evans professor emerita i medeltida teologi och idéhistoria23 tar upp i sin bok, ”Tro i den 

medeltida världen” den kristna tron.24 Hon menar att tron fungerade enande och kristna kunde 

känna igen symboler och riter, oavsett var de befann sig i Västeuropa. Samtidigt var mycket av tron 

abstrakt.25 Bruket av latin försvårade förståelsen, dock hölls predikan ofta på folkspråket.26 Carl 

Henrik Martling, docent i kyrkovetenskap tar upp i sin bok, ”Svensk kyrka: en historik” att under 

1400-talet i Sverige kunde präster bötfällas om de inte predikade på svenska.27  

Maja Hagerman som är författare inom historisk facklitteratur skriver i sin bok, ”I Miraklers tid: bland 

madonnor, stenhuggare och helgon i medeltida kyrkor” hur medeltidens kyrka hade ett strikt 

regelverk. Alla skulle dömas av Gud och stå till svars för sina handlingar. Människorna började bete 

sig som kristna, med tankar om synd, förlåtelse och samvete. Frälsning var möjlig, det fanns hopp om 

ett evigt liv. Kyrkan var tydligt uppdelad.28 Kyrkans ledare stod långt över lekmännen och deras 

förväntan av lekfolkets förståelse av teologin var låg.29 De flesta lekmän fick hålla tillgodo med 

andakten inför bilderna på kyrkans väggar30. Trots att den kristna guden inte skulle blandas med 

förkristna gudomar, så var det vanligt att människor höll fast vid de gamla gudarna, länge dyrkades 

också helgon som gudar. 31 För medeltidsmänniskan var framtiden i himmelriket värd att fokusera 

på.32 Trots dagliga mässor i kyrkan så lade människorna mycket tid på att jaga bort demoner och 

främja fruktbarhet.33 Kyrkan stod som symbol för Kristus och gemenskapen mellan levande och 

döda.34  

4.1.2 Kyrkorummet och dess inredning 

När medeltidens människor steg in i kyrkorummet skulle upplevelsen ge en försmak av himmelriket 

och visa på mål och mening med jordelivet.35 Religionens fokus var dopfunten och altaret, där de 

gudomliga förvandlingarna ägde rum och det fanns varken möbler eller lös inredning i kyrkan.36 

                                                           
23

 ”Intellectual history” 
24 Gill Evans, Tro i den medeltida världen, Cordia, Stockholm, 2007 
25

 Evans, 2007 s.9 
26

 Evans, 2007 s.35 
27 Carl Henrik Martling, Svensk kyrka: en historik, Artos, Skellefteå, 2008. S.86 
28

 Maja Hagerman, I miraklers tid: bland madonnor, stenhuggare och helgon i medeltida kyrkor, Prisma, 

Stockholm, 2003. S.24-25 
29

 Evans, 2007 s.72 
30

 Evans, 2007 s.78 
31

 Hagerman, 2003 s.25 och Evans, 2007 s.9 
32

 Evans, 2007 s.23 
33

 Hagerman, 2003 s. 134-135 
34

 Hagerman, 2003 s.25 
35

 Hagerman, 2003 s.23 
36

 Hagerman, 2003 s.25 
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Under denna tid bekostade kyrkan ofta konsten men det förekom även privata donationer. Det är 

främst i kyrkan vi från tidig medeltid finner de ”djärvaste och mest nytänkande konstnärerna” det 

konstnären Peter Ekström också kallar ”spjutspetskonst”37.  Detta anser Ekström i sin text ”Konsten 

och kyrkan” 38  

 

Under tidig medeltid började kyrkorna skaffa målade och skulpterade bilder. En välutrustad kyrka på 

landet kunde ha fyra till fem träskulpturer, ett triumfkrucifix, ett skåp på högaltaret och minst två 

altarskåp vid långhusets sidor. Ett av långhusets altarskåp på norra sidan brukade vara tillägnat Maria 

och det andra kyrkans skyddshelgon. Skulpturerna stod inte fristående under medeltiden utan i ett 

skåp eller nisch med dörrar. Detta för att skydda helgonbilden och visa vördnad för den avbildade. 

När skåpen var stängda fick besökaren be inför de bilder som fanns på utsidan skåpet. Effekten av 

skulpturen blev också större om den inte alltid visades.39 Syftet med bilderna var att de skulle ge de 

bedjande hopp och att betraktaren skulle uppleva en gudomlig närvaro genom bilderna.40 Hagerman 

skriver att ”… man kunde gott tänka sig hur de log när de såg på en, nickade eller grät. Vad man 

kunde hoppas var ju att de skulle höra ens böner och föra dem vidare till Gud.”41 Kyrkans bilder sågs 

ofta som en ”kapitalplacering”. Blev bilden känd kunde ytterligare medel skänkas till kyrkan, speciellt 

om biskopen kopplade ihop ett avlatsbrev med en bild.42 Vissa kyrkor blev välbesökta genom att 

deras bilder ansågs helande, såsom blödande krucifix. Kyrkan försökte lära ut att det var Gud som 

hjälpte den bedjande och inte bilderna i sig.43  År 1297 bestämdes att sockenprästerna inte skulle få 

lov att köpa in skulpturer utan prostars tillstånd, för att kyrkorna inte skulle slösa med pengar eller 

köpa bilder som främjade irrläror.44  

4.1.3 Bildvärlden  

Hagerman tar upp hur vi idag närmast är analfabeter inför medeltidens bildvärld. Bruket av växter, 

djur, stenar och metaller i bilderna är inte ett försök att avbilda verkligheten utan varelserna och 

naturföreteelserna hade en roll i den teologiska, mytiska kosmologin. Denna myllrande bildvärld var 

ett gåtfullt bildspråk av ”mångtydlig symbolkaraktär”. Det synliga betecknade också det osynliga.45 

Alla naturföreteelser är symboler för Bibelns historia. Människan, kyrkan, Kristus och djävulen har 

alla motsvarigheter i människans laster och dygder.46 Sedan var det prästens uppgift att förklara 

bildernas betydelse och hänvisa till dem i predikan. 

                                                           
37

 Vidare menar Ekström, ” Under medeltid och, framför allt, renässans, barock, rokoko så beställde kyrkan 

mycket konst och arkitektur. Dessa uppdrag gick många gånger till den tidens mest experimentella och 

oprövade konstnärer/arkitekter. Uppdragsgivarna deltog i utvecklingen av konsten/arkitekturen och 

uppmuntrade "spjutspetskonsten". Med detta uttryck menas de konstnärer som går främst i ledet och prövar 

nya tekniker, uttryck och attityder.” 

Kontakt med Ekström via e-post, i oktober 2012 
38

 Ekström, 2007 s.15 
39

 Hagerman, 2003 s.292-294 
40

 Hagerman, 2003 s.23 
41

 Hagerman, 2003 s.285 
42

 Hagerman, 2003 s.292 
43

 Hagerman, 2003 s.295 
44

 Hagerman, 2003 s.294 
45

 Hagerman, 2003 s.191 
46

 Hagerman, 2003 s.194 
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4.2 Kyrkorummets förändring 

4.2.1 Protestantismens betydelse för kyrkorummet 

Det kalvinistiska inflytandet under 1562 års riksdag ledde till att inga andra bilder eller skulpturer 

förutom altartavlan och krucifixet skulle finnas kvar i kyrkan. Sidoaltare och helgonbilder plockades 

bort eftersom de ansågs ”onödiga”.47 När tillbedjan av Maria försvann lät många kyrkor Mariabilden 

stå kvar på en mer undanskymd plats48. De Mariabilder som idag står kvar i kyrkorna är ofta tagna 

från sitt sammanhang. Efter reformationen sattes bänkar in och en fast predikstol i långhuset.49 

4.2.2 Kyrkorummets förändring – förhållande till liturgi och gudsbild 

”Det finns en fara i ett alltför statiskt bevarat äldre kyrkorum, präglat av sin tids gudsbild och teologi. 

För om gudsbilden har förskjutits och man fokuserar på ett annorlunda sätt än tidigare, kan det 

uppstå en konflikt i själva kyrkorummet.” 50 Citatet är från Caroline Krooks text, ”Rum, ritual och 

människor i”. Krook är präst och biskop emerita inom Svenska kyrkan. I sin text tar hon upp 

kopplingen mellan konst/kyrkoarkitektur och teologi/liturgi. Krook menar att kyrkoarkitekturen 

ständigt förändras, att kyrkorummet formar liturgin och gudsbilden. Hon tar upp triangel med Guds 

allseende öga och menar att budskapet med denna symbol har förändrats, från en bevakande Gud 

till en Gud som vakar över oss, eller så betyder symbolen ingenting, om man är icke-troende.51 På 

samma sätt ändras också skulpturernas betydelse i kyrkan. Hagerman tar upp ett exempel från Östra 

Vram i Skåne. Där ville museimän ta om hand om deras krucifix,52som inte ansågs passa in i den 

protestantiska miljön och som de ansåg kunde störa besökaren i sin andakt. Sockenstämman vann 

striden med: ”ett arv från fäderna borde bevaras i fädernas kyrka”.53 

 

Gunnar Weman tar upp ämnet i sin avhandling, ”Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum: 

Förhållandet mellan det sena 1900-tals liturgireform och det medeltida gudstjänstrummet i Svenska 

kyrkan.” Wemans exempel på renoveringen av Mariakyrkan i Sigtuna visar att under det sena 1800-

talet då det fanns ett intresse för medeltiden så var det ingen teologisk konflikt i att återinföra 

katolska medeltida detaljer in i kyrkan.54 Processen vad gäller kyrkorummets förändring går att se i 

kyrkohandboken från 1986 som visar på att kyrkan vill myndigförklara lekmännen i gudstjänsten.55 

Kyrkorummet skulle nu utformas så att lekmännen aktivt kunde delta i gudstjänsten. Liturgin och 

kyrkorummet måste samspela.  Svenska kyrkan förde frågan om kyrkan skulle vara ett levande rum 

eller museum. De menade att det kan bli en konflikt mellan kyrkobyggnadernas kulturhistoriska 

                                                           
47

 Martling, 2008 s.115 
48

 Eller så gömdes Mariabilder och helgonbilder på exempelvis kyrkvindar  
49

 Hagerman, 2003 s.16 
50

 Caroline Krook, ”Rum, ritual och människor i samspel”. Konstnärer och teologer om ny konst i kyrkorummet, 

Gunnar Granberg (red.) Uppsala stift, Uppsala, 2007. S.26 
51 Krook, 2007 s.26 
52

 Troligen var det kyrkostämman år 1869 detta inträffade. Hagerman, 2003 s.315 
53

 Hagerman, 2003 s.313 
54 Gunnar Weman, Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum: förhållandet mellan det sena 1900-talets 

liturgireform och det medeltida gudstjänstrummet i Svenska kyrkan = Contemporary worship and medieval 

churches : the relationship between late 20th century liturgical reform and the medieval worship space in The 

Church of Sweden, Artos, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006, Skellefteå, 2006. S.53 
55

 Weman, 2006 s.274-275 
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värde och gudstjänstfirandet som ett kulturvärde som måste fortsätta att utvecklas.  Weman tar upp 

hur nya inventarier kan innebära att äldre tas bort och därigenom kan det bli en negativ effekt av det 

kulturhistoriska värdet. Han anser att det är bättre att tillföra nytt, ofta menar han att det istället kan 

berika kyrkorummet.56 Alla kyrkorum har olika förutsättningar vad gäller dess historia, liturgisk 

inredning och liturgiskt motiverade ändringar och att i relation till denna bakgrund kan rummet 

diskuteras. Kyrkorummets funktion är främst att inspirera, omsluta gudstjänstdeltagarna och främja 

församlingens vidare utveckling.57 Weman anser att kyrkorummets liturgiskt motiverade utformning 

ihop med gudstjänstens inre struktur ofta är i samband och att kunskap om den betydelsen är viktig. 

För att församlingen skall kunna delta i gudstjänsten enligt 1986 års kyrkohandbok så krävs en rymlig 

förhall och ett öppet kor. Weman menar att kyrkobyggnaderna främst är gudstjänstrum och att 

förändringar är nödvändiga för att kyrkorummen skall fortsätta att brukas. Genom gudstjänstfirandet 

i dessa medeltida kyrkor bevaras de som en del av vårt kulturarv.58 

4.3 Konsten i kyrkan  
Caroline Krook, tidigare biskop i Stockholms stift, menar att då en kyrka byggs finns det ett tydligt 

samband mellan nuvarande gudsbild, gudstjänstutformning, kyrkorum och det samhälle som kyrkan 

finns i. Allt detta tolkas sedan av sin tids konstnärer.59  

4.3.1 Kristocentrisk eller möte med det gudomliga 

Gunnar Granberg är teol. dr i kyrkohistoria och arbetar i Uppsala stift som stiftsadjunkt. Han har i sin 

bok, ”Konstnärer och teologer om ny konst i kyrkorummet” tagit upp konstens roll i kyrkan. Under 

1900-talet startade diskussioner om vilken konst som skall finnas i kyrkan. Vissa menade att konsten 

enbart skall vara ”kristocentrisk”. Det vill säga att konsten skall ge samma budskap som prästen och 

har en otvetydig symbolik, att konsten är trons bilder och utan mål i sig.60 Andra ansåg att kyrkans 

konst skall fungera som ett sätt att tala om Gud och religion. Konsten skall visa det andligt upphöjda, 

ett möte med det gudomliga. Granberg menar att de delade uppfattningarna hänger ihop med att 

konsten har en fördel i vad gäller att kunna ge mystiken och ”det ordlösa” ett språk och att konsten 

kan fungera som ett verktyg för att berätta om Gud och tron, konsten har inte enbart en tolkning och 

ett rätt svar.61 

4.3.2 Symbolen 

Kyrkan började tidigt använda sig av symboler. Syftet har varit att Gud inte skall bli en abstraktion 

eller att nihilism skall uppstå när vi talar om att Gud ”står bortom alla våra bilder och allt är rörelse 

och förändring”. Många symboler har används sen fornkyrkan, som ormen, lammet, brödet, 

palmkvisten, druvklasen, kalken, duvan, sädesaxen, skeppet och regnbågen. Används symbolerna 

inte frekvent så mister de ofta sin innebörd.62 Granberg tar upp ett exempel på en konstnär som ville 

använda sig av en symbol för odödlighet, påfågeln. Kyrkan som beställt utsmyckningen ansåg att 

                                                           
56

 Weman, 2006 s.280-282 
57

 Weman, 2006 s.293 
58

 Weman, 2006 s.307 
59

 Krook, 2007 s.30 
60

 Granberg, 2007 s.45 
61

 Granberg, 2007 s.44-45 
62

 Granberg, 2007 s.46 
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ingen kände till symbolen idag och att den därför inte skulle brukas.63 Krook påpekar att under 1980-

talet blir bilden viktig på ett nytt sätt, ”Meditationsrörelserna söker ett fokus i kyrkorummet.” Hon 

menar att kyrkor skaffar nu ikoner och Maria ges ett större utrymme i kyrkorummet.64  

4.4 Svenska kyrkan av idag 
I dag byggs det få nya kyrkor, istället står Svenska kyrkan med en mängd övertaliga kyrkor. De kyrkor 

som används skall rymma många funktioner förutom gudstjänst, såsom lekhörnor och kaffeservering.  

4.4.1 Religionen 

”Kristen tro är en tro på en Gud som av kärlek har gett dig och världen liv” går det att läsa på Svenska 

kyrkans hemsida.65 Sidan fortsätter att ta upp hur Gud genom Jesus Kristus visar sin kärlek till 

människan, hur Gud genom sin Ande ger människan hopp och kraft. Texten på hemsidan, anger att 

meningen i livet inte är våra egna prestationer utan Guds kärlek och hur han har gett oss liv. Det är 

en positiv och ljus bild som förmedlas av kristendomen och inte ens synden beskrivs mörkt. Synd 

menas vara när människan inte tar ansvar för vår omvärld och de omkring oss. Det talas också om 

gott och ont, men inte mer än att ont kan vara svårigheter och mörker och att Gud hela tiden ger 

närhet, liv och chansen att starta om. Sammanfattningsvis ges en beskrivning av tron som är väldigt 

långt från den medeltida.  

4.4.2 Kyrkorummet och dess inredning 

De liturgiska och rumsliga idéerna som uppkom på 1950-1960-talet är nu i användning enligt Krook. 

Kyrkan låter lekmän vara delaktiga och kören blir mer synlig i kyrkan. Gudstjänsten firas från 

fristående altare och dopet förrättas med en dopfunt centralt placerad. Ljusbärare finns i kyrkan och 

förbönsaltare med förbönsbok. Det finns numera många olika gudstjänstformer.66 Krook vill att 

kyrkans rum skall vara öppna och välkomnande. Det skall vara en plats för samling, gemenskap och 

samtal med Gud. Kyrkorummet förmedlar direkt ett teologiskt budskap för den som kommer in, 

vilket innebär att allt skapat för kyrkorummet måste gå igenom ”evangeliets prövning”. I kyrkan skall 

mötet med Gud bli konkret, i vår upplevelse och tankevärld, intellekt och känsla menar Krook.67  

4.4.3 Bildvärlden - Ny konst i kyrkan 

Ekström menar att Mariaskulpturerna har börjat komma tillbaks, men att den mest djärva och 

nytänkande konsten, det han kallar ”spjutspetskonsten”68 inte längre finns i kyrkorna.69 Hagerman 

kommenterar de nytillkomna Mariabilderna med att de är utan lyskraft och Maria har ”blivit en 

                                                           
63

 Granberg, 2007 s.45 
64

 Krook, 2007 s.28-29 
65

 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656334 
66

 Lundby gamla kyrka har exempelvis ”Meditativ mässa” vid sex tillfällen under sommaren 2012. Det står, 

”…en mässa i stillhet, med musik och ljuständning.” De har även friluftsgudstjänster och musikgudstjänster. 
67

 Krook, 2007 s.30 
68

 Med detta uttryck menar Ekström de ” konstnärer som går främst i ledet och prövar nya tekniker, uttryck och 

attityder”. Vidare anser han: ”Idag upplever jag att kyrkan är mycket mer konservativ på detta område. Enstaka 

försök till experiment finns förvisso men är sällsynta. Vår tids kyrkokonst känns ganska urvattnad. Jag tror att 

detta beror på flera olika saker: Att kyrkan är en nästan obetydlig uppdragsgivare idag, att synen på religionens 

roll i samhället har förändrats, att det finns en arena för sekulär konst med mera”. Mer se fotnot X  

Kontakt med Ekström via e-post, i oktober 2012 
69

 Ekström, 2007 s.18 
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asketisk skönhet i rent trä”.70 Vidare menar Ekström att konsten i kyrkan idag (2007) består av två 

grupper av verk, liturgiska föremål och fri konst som altarmålningar och helgonskulpturer. Ekströms 

personliga uppfattning utifrån hans roll som konstnär är att kyrkan inte kopplar samman konstnärlig 

och religiös kvalité.  Han menar att även om ett krucifix är dåligt gjort eller föråldrat så får det inte 

mindre religiöst värde. Inte heller får massproducerade Mariaskulpturer i självlysande plast mindre 

betydelse än ett unikt verk av en känd konstnär.71 Granberg anser att kyrkan inte är vidare 

intresserad av vad han kallar den ”nyskapande konsten”. Det tror han har att göra med att det finns 

en rädsla i att låta Gud vara Gud, den ogripbare. Det är ytterligheterna som berättar om Guds väsen, 

hur han är både människa och universums högste.72 Granberg menar att det är ett problem vad gäller 

”ny” konst till kyrkan. Han undrar om det är viktigt att alla förstår hela innebörden av ett verk eller 

får något vara öppet, oklart eller mångtydligt?73  

 

Symboler skall betyda något för oss vid första anblicken, men även efter att vi sett ett verk flera 

gånger. Här önskar Granberg att den nya konst som skapas använder sig av ett förnyat symbolspråk, 

som kan förmedla något till kyrkobesökaren utan vidare förklaringar. Symboler är ofta bättre än det 

talade ordet och de kan i bästa fall förmedla en känsla av gudomlig närhet. Undersökningar har visat 

att kyrkorummet i sig är mer populärt än söndagens gudstjänst. Granberg kallar de som kommer till 

kyrkan för att tända ljus, sitta ner i stillhet för ”den sökande församlingen”.74 Han anser att det inte är 

altartavlor eller konst kopplad till gudstjänsten som inspirerar dem. Istället krävs en konst som går att 

identifiera sig med som är knuten till eftertanke/meditation, som behandlar livsfrågor, Gud och 

tillvarons outgrundlighet. Han menar att konst bättre kan det andliga än kyrkans ord och att kyrkan 

skulle kunna välja mer temporär konst. Att konsten inte måste ses som en långvarig investering utan 

istället som en ”scenografi” som enkelt kan förändras i kyrkorummet, beroende på år och tid.75  

 

4.5 Hyssna- Medeltida träskulptur i en 1100-

talskyrka 
Samhället Hyssna ligger i Marks kommun i Västra Götalands län, 

ca 4 mil från Göteborg. Orten har två kyrkor, Hyssna gamla kyrka 

och Hyssna kyrka. 

 

Hyssna kyrka invigdes 1907 med syfte att ersätta den gamla 

kyrkan som man ansåg inte längre klarade av den allt större 

befolkningen.  
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 Hagerman, 2003 s.16 
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 Ekström, 2007 s.15-16 
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 Granberg, 2007 s.46 
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Bild 1 Kyrkan sett från väster 
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Hyssna gamla kyrka är en av de äldsta kyrkorna i Göteborgs stift. Delar av kyrkan härstammar från 

1100-talet. Kyrkan är en enskeppig salskyrka. Torn finns i väster och i öster finns en absid och en 

rektangulär sakristia, dock med rundade hörn. Kyrkans nuvarande utseende härrör från 1700-talet.76 

(bild 1-3) 

Mina frågeställningar för Hyssna är att se mer på vilken relevans/roll som de medeltida skulpturerna 

har i dagens kyrka och hur skulpturerna kan tolkas ur en religiös och konstnärlig synvinkel.  

 

4.5.1 Om skulpturerna 

Min undersökning behandlar fem skulpturer från Hyssna gamla kyrka. Fyra utav dessa finns kvar i 

kyrkan. Skulpturen som föreställer Mikael finns idag hos Statens historiska museum. Den finns med i 

arbetet, men fokus ligger inte på detta verk. Titlarna på verken är utifrån hur de benämns från 

historiska museets sida, Medeltidens bildvärld.77 Träskulpturerna benämns Krucifix, Madonna, 

Madonna, Smärtoman och Mikael. För att skilja de olika madonnorna åt benämns de här som trärena 

madonnan/1200-tal och gröna madonnan/1500-tal. 

 

Krucifixet har blivit daterat till 1200 -talets andra hälft. Den uppges vara gjord utav någon form av 

lövträ och anges som ett provinsiellt arbete. Höjden är 1,62 m. Färgen är i stort sett helt 

”bortskrapad.”78  Höftskynket, hår och skägg har blivit målade på i andrahand. Korset och vänstra 

armen uppges ha blivit rekonstruerades 1936. Proportionerna på Kristus nämns som unika, 

exempelvis är armarna påtagligt långa.79 Krucifixet är placerat ovanför altaret. 

 

Den trärena Madonnaskulpturen dateras till 1200-talets tredje fjärdedel.  I kyrkan finner man 

skulpturen norr om altaret i koret mot östra väggen. Skulpturen är av ek och gjord i en regional 

verkstad i Västergötland. Höjden är 1,39 m.80 Skulpturen har likt de flesta medeltida skulpturerna 
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 http://www.satilapastorat.se/hyssnagamla.htm 
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 http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/ 
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 Ordet ”bortskrapad” används enligt källan, men det framgår inte om färgen är medvetet bortskrapad eller 
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Bild 2 Vy från sydväst Bild 3 Vy från sydost 
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varit målad. Delar av Marias krona 

saknas samt barnets högra arm. 

Skulpturens sockel är inte 

original.81  

 

På långhusets norrvägg finns den 

gröna madonnaskulpturen i ek 

som dateras till 1500-talets första 

fjärdedel. Den anses vara 

tillverkad i en sydskandinavisk 

verkstad och likt krucifixet så har 

även denna skulptur blivit målad 

på i andrahand. Höjden är 1,29 

m.82 Madonnan håller en klase 

druvor som barnet sysselsätter sig 

med.83 På långhusets norrvägg 

finns också en smärtoman. Höjden 

på denna är samma som gröna 

madonnan, 1,29 m. Skulpturen 

dateras till 1500-talets första 

fjärdedel. Tillverkad i ek och av en 

sydskandinavisk verkstad.84 

Skulpturen föreställer Kristus med 

en törnekrona, hållande ett kors 

som saknar tvärslå.85  

 

Slutligen finns också skulpturen av ärkeängel Mikael med i arbetet. Skulpturen är 1,50 m hög. 

Datering av skulpturen är till 1500-talets första fjärdedel. Tillverkad i ek av en sydskandinavisk 

verkstad.86 Skulpturen kan vara gjord av en nordtysk mästare, Benedikt Dreyer. 

Vågen långt ner på benen saknar vågarmar och djävulens högra hand arm saknas. Vänsterhanden 

höll en gång någon form av attribut, högerhanden saknas helt.87  

Smärtomanen, madonnan i grön klädsel/1500-tal och Mikaelsskulpturen är alla tre från samma 

verkstad.88 Dessa tre skulpturer har ursprungligen varit placerade tillsammans i ett altarskåp.89 
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Bild 4 Interiör mot öster och altaret. Till höger om krucifixet syns den sittande 
madonnan i hörnet. Den gröna madonnan hänger på väggen.  

Bild 5 Interiör mot väster. Åter igen syns den gröna madonnan och längre bort på 
samma vägg hänger smärtomannen.  
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4.5.2 Beskrivning och tolkning av skulpturerna 

 

Krucifix 

Vi ser en skulptur på en man som är fastsatt 

på ett brunt kors. Det finns en antydan av 

färg över hela verket. Han har en gul krona på 

huvudet och bär ett tygstycke runt höften. 

Tygstycket är veckat i två rader. I övrigt 

saknar han kläder. Hans ögon är slutna. Ett 

brunt skägg pryder ansiktet och han har även 

brunt hår på huvudet. Ingenstans på kroppen 

syns något blod.   

 

Mannen är Jesus på korset som därigenom 

blir ett krucifix, Kristus korsfästelse. Under 

den tidiga medeltiden har Kristus på korset 

en gyllene krona och skildras som 

världshärskare och segrare.90 Detta krucifix 

ses som en övergångsform mellan Kristus 

konungen och den lidande. Hyssna kyrkas 

hemsida kallar krucifixet för Triumfkrucifix, 

med anknytning till dess tidigare placering i 

triumfbågen91 Under medeltiden användes 

kanske inte ordet ”triumf”. Istället kan 

krucifixet ha kallats, det ”stora krucifixet” 

eller ”korset”. Triumfkrucifixet symboliserar, 

”Kristi seger över döden”. Genom att dö på 

korset och återuppstå besegrar Kristus 

djävulen.92 Triumfkrucifix från senare delen 

av 1200-talet fram till 1300-talet är mer 

”triumfatoriska” i sin karaktär. Fram till 

mitten av 1300-talet är det lidande uttrycket och kungakronan vanligast.93 Sedan blir Jesus med 

törnekrona vanligare och lidandet skildras starkare.  

Verket Kristus på korset skildrar hur Jesus i sin utsatthet plågas till döds. Gud räddar honom inte på 

det sätt som förväntas eller hoppas och funderingar väcks om han faktiskt är övergiven.  Ändå ser 

han inte så plågad ut, utan mer rofylld och han verkar hänga på korset med lätthet i kroppen. 

Ungefär som att han vet vad som skall hända härnäst. Krucifixet är ju också ett triumfkrucifix vilket 

jag anser passar bra in för den känslan man får när man ser på verket.   

                                                           
90

 Hagerman, 2003 s.173 
91

 http://www.satilapastorat.se/hyssnagamla.htm 
92 Anna Nilsén, Kyrkorummets brännpunkt: gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan : från 

romantik till nygotik, Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad., Stockholm, 1991. S.19 
93

 Nisén, 1991 s.23 

Bild 6 Krucifixet 

http://www.satilapastorat.se/hyssnagamla.htm
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Madonna - 1200-tal 

Verket är gjort i trä och viss antydan till färg finns på 

sina ställen. Verket saknar vissa detaljer såsom en 

hand. Vi ser en sittande människa med långt hår som 

håller en liten människa med kort lockigt hår i sin 

famn. Figurerna har långa tygsjok till klädsel. Bägge 

har något på sina huvuden, hos den lille figuren liknar 

det en krona. Både den stora och den lilla människan 

håller något i sina händer. Det finns ett hål vid 

fötterna på den stora figuren. I ansiktet hos den stora 

figuren anas ett litet leende. 

Vi ser Maria med Jesusbarnet i famnen. Från och 

med 1100-talet blev dyrkan av Jungfru Maria stor i 

västvärlden. Maria var någon som vanliga människor 

kunde be till om hennes förbön och det utvecklades 

en kult av Maria.94 Maria hade ett eget altare i 

kyrkan, vid den norra sidan av koret.95 Även om 

Maria i Hyssna inte längre har den placeringen.  

Maria är här med sin krona gestaltad som 

himladrottningen. I höger hand håller hon en 

blomma med fyra kronblad. Jesus i hennes knä är 

avbildad med en vuxen människas proportioner. 

Även han har en krona på huvudet.96 Han håller en 

rund form i sin vänstra hand. Maria sitter såsom på 

en tron och det tror jag går att koppla till hennes 

kröning, i och med kronan. Kanske hänger också 

leendet ihop med hennes roll som himladrottning, 

eller är det för att hon har Jesus i famnen. De fyra 

kronbladen symboliserar kanske evangelisterna?97 

Eller är blomman en koppling till någon av de 

Mariablommor som finns? Såsom att rosor och liljor 

kopplas samman med Jungfru Maria, eller Maria som 

rosenkransmadonna.98 Fokus på denna skulptur 

anser jag är Maria som drottning och som Jesu 

moder. Den medeltida hymnen Salve Regina, ”Var 

hälsad drottning” visar på hur hennes roll som himladrottning.99 

                                                           
94

 Evans, 2007 s.78 
95

 Martling, 2008 s.87 
96

 http://www.satilapastorat.se/hyssnagamla.htm 
97

 Matteus, Markus, Lukas och Johannes 
98

 Rosenkransen är upprepningar av böner, såsom Ave Maria. Radband brukar användas. Främst katolskt bruk. 
99

 http://usr33.srv2.saxoserver.de/signum/template.php?page=read&id=3930 

Bild 7 Madonnan från 1200-talet 

http://www.satilapastorat.se/hyssnagamla.htm
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Madonna – 1500-tal 

Skulptur med färg som visar en stående kvinna med 

långt hår, som håller ett litet naket barn med kort 

lockigt hår i sin famn. Tillsammans vidrör de en form 

som ser ut att bestå av små runda former. Den 

stående figuren är iklädd vad som verkar vara en grön 

klänning med vida armöppningar och en gul/svart 

mantel. All klädsel ligger i stora veck. Figuren har 

också en kronliknande huvudbonad och tydliga röda 

kinder. Figurerna har neutrala ansiktsuttryck men den 

stående kvinnan riktar sitt ansikte åt sidan. Figurens 

ögon verkar vara i två olika färger, ett rött och ett 

blått öga.  

Kvinnan föreställer i kristen tradition, Madonnan med 

barnet. Denna madonna är aningen mer rund än den 

äldre madonnan, dock endast lite och kanske går att 

anknyta till rådande stilideal. Jesusbarnet är också 

naket och kanske även det går att anknyta till 

stilideal. Här tänker jag på renässanskonsten. 

Skulpturen har också mer rörelse då hon står i en 

klassisk kontrapost. Maria och Jesus verkar 

gemensamt hålla i vad som liknar en vinklase vilket 

går att koppla till nattvarden och Jesu blod. Det är 

även här den krönta Maria vi ser, med sin krona. 

Jesus saknar krona.  

När jag betraktar skulpturen tänker jag över varför 

deras blickar ser åt så olika håll och varför Maria tittar 

nedåt, eller tittar hon på barnet? Det ger en 

ofokuserad känsla och även inte samma självsäkerhet 

som den tidigare Madonnan verkar inneha. 

Skulpturens känsla av rörelse gör att jag blir 

intresserad över vart hon är på väg. Är detta en Maria 

som mer går att knyta an till hennes roll som mor, än 

en himmelsdrottning på sin tron. Madonnans gröna 

färg kanske kan knytas an till växtlighet. Skulpturens 

guldfärg kan kanske kopplas till hennes roll som Himladrottning eller till himmelriket.  

”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig 

kan ni ingenting göra”.100  Vinklasen har en central roll i bilden och den stämning som verket andas 

går kanske att härröra till nattvarden.  Jesu blod symboliseras i mitten av verket och både Maria och 

Jesus vidrör vindruvsklasen.   

                                                           
100 Johannes 15:5 

Bild 8 Madonnan från 1500-talet 
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Smärtoman 

Vi ser en skulptur med viss bemålning. Det är en 

mager man, naken förutom det stora tygstycket 

som han svept över delar av kroppen. Mannen 

håller i en tvåfärgad lång planka. Mannen har 

långt hår och en huvudbonad. Han har ett brunt 

skägg och ett neutralt ansiktsuttryck. Hans högra 

hand håller han tryckandes eller pekandes mot sin 

buk. Fötterna pekar utåt.  

Det är den stående Kristus med tydliga sår, i form 

av den senmedeltida bildtyp som kallas 

smärtomannen. Ofta brukar dessa verk också 

innefatta en kalk som blodet från såren samlas i. 

Man trodde också att bön framför Kristus som 

smärtoman gav ”betydande avlat”. 101 Kristus 

håller här handen för att peka på sitt sår, men det 

rinner inget blod. Verket ger oss inte bilden av en 

kraftigt lidande Jesus. Han står upprätt och håller 

korset ledigt med ena armen och ser relativt 

oberörd ut.  

Han har törnekrona på sig men ser ändå inte 

plågad ut. Enstaka bloddroppar finns dock i 

pannan. Han har tillräcklig sinnesnärvaro för att 

skyla sig, och sträcka ut händerna ordentligt, han 

ser avslappnad ut i ansiktet. Det är en stark Jesus 

som inte plågas av något eller någon, en bild av 

den övermänskliga Jesus.  Verket ger en försiktig 

bild av kristendomen inte det brutala eller 

hemska.  

 

Mikael 

En skulptur i främst brun/grått, mörkrött och 

gul/guld toner (se bildbilaga). Figuren har långt 

lockigt hår och ser ut att vara i rörelse. Han står i 

kontrapost. Stora vingar sitter på figuren och 

klädseln består av långa tygstycken över hela 

kroppen, med vida ärmöppningar. Han tittar åt 

sidan med ett neutralt ansiktsuttryck. Endast en 

hand går att se. Vid knähöjd skymtas en halv 

naken figur i en skålform och något som liknar en gargoyle med en skivform. 

Mikael som är en av ärkeänglarna och anges som djävulens motståndare i Nya Testamentet, 

exempelvis i Uppenbarelseboken 12:7. Han har varit den viktigaste ängeln vad gäller föremål för kult. 

                                                           
101

 http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/sm%C3%A4rtomannen 

Bild 9 Smärtoman 
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Under medeltiden trodde man att han tog själarna till Gud efter döden och vägde dem på sin våg vid 

deras domar. Ofta avbildas han som krigare med en lans eller med en våg.102 Verket har också en 

liten djävul med ett kvarnhjul och en vågskål.103 Under medeltiden sågs änglar som ”rent andliga och 

rationella varelser”.104 Ärkeänglar såsom Mikael stod över de vanliga änglarna i hierarkin. Syftet med 

änglar var att de skulle förmedla viktiga budskap. Kristus vakade tillsammans med Mikael vid 

himmelens port. Under medeltiden kunde en bild av Mikael användas för att göra demoner 

paralyserade.105 Det står i uppenbarelseboken om Mikael, ”Och det blev en strid i himlen: Mikael och 

hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades 

och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen.”106 

 

Det är ett väldigt dramatiskt verk med sin kraftiga rörelse och sina stora vingar. Färgsättningen är till 

stor del sekundär och även den dramatisk, det nästan vita ansiktet med röda kinder och mörka 

kläder. 107 Kan denna dramatik bättre ge tolkningen av Mikael som krigaren och därigenom väcka en 

beskyddande känsla? Eftersom han skildras med vågskålarna kanske det är hans roll som domare 

som här skildras, då kanske han ger en mer respektingivande känsla. Som redan nämnts finns denna 

skulptur inte längre i Hyssna utan i Statens historiska museums samlingar. 

4.6 Kommentarer och åsikter om skulpturerna 

4.6.1 Hyssna församlings personals kommentarer  

Personal vid Hyssna församling har svarat på min enkät med tre frågor som rör deras träskulpturer. 

Jag har under respektive fråga sammanställt deras svar.  

Vilken relevans/roll tycker du skulpturerna har i kyrkan idag? 

Alla svarar entydigt att skulpturerna är viktiga för deras kyrka och för deras bygd. Fokus verkar ligga 

på skulpturernas betydelse ur ett historiskt perspektiv, som en kulturskatt. Skulpturerna berättar om 

medeltiden. En svarar med att påpeka hur många som besöker kyrkan varje år och att besökarna då 

får ta del av ”vårt gemensamma historiska arv”.  ”Skulpturerna bär funktionen att länka samman 

generationerna, och att vara en berättare om gångna tider – i vår nutid.” En person svarar med att 

”skulpturer också i vår tid kan vara ett viktigt inslag” och att varje tid måste få prägla kyrkorummet. 

De gamla skulpturerna i kyrkan påpekar för dagens gudstjänstfirare att de är del i en lång kedja och 

att i kyrkan har gudstjänst firats i snart 1000 år. 

Det nämns av en person att ”tanken svindlar” då man funderar över skulpturernas ålder och alla som 

tittat på dem genom åren och vad de har funderat på. Personen nämner att en liten pojke frågade 

angående triumfkrucifixet, vad det var för gubbe som hängde där. ”Jag tänker att i en tid då 

människor inte hade tillgång till böcker fungerade skulpturerna som överlämnare av berättelser. Idag 

finns en stor okunskap om denna berättelse (trots tillgång på böcker) och att dessa skulpturer 

                                                           
102 http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/mikael/255736, 
103

 Andersson, Rydbeck, 1975 s.150 
104

 Evans, 2007 s.24 
105

 Hagerman, 2003 s.137 
106

 Uppenbarelseboken 12:7-8 
107

 http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/visa/foremal.asp?objektid=930523S2 
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kanske får tillbaka något av rollen att vara förmedlare av berättelsen - när människor inte 

kan/vill/tycker det är viktigt att berätta....” 

Hur tolkar du skulpturerna ur en religiös synvinkel? 

För en person är det viktigt att i en bygd med ”gammal rädsla mot Mariadyrkan” att Mariabilder finns 

kvar, inte bara ur en historisk synvinkel utan även religiös då hon finns kvar som en förebild.  En 

annan påpekar hur krucifixet har varit och är centrum i gudstjänsten med den lidande och korsfäste 

Frälsaren. Personen menar att något som ger upphov till många funderingar är att motivet av Kristus 

konungen med kungakrona gått samman med Kristus den lidande Frälsaren. Madonnan ger oss 

sedan en bild av inkarnationens hemlighet.  

Även en annan person påpekar att krucifixet både symboliserar lidandet och triumferandet med 

kungakrona, ”Himmelriket är redan här, men ändå inte.” Att genom Jesus kommer Guds rike till 

jorden. Jesus är offret och segraren. Maria har också del i denna seger, hon bär krona. ”Jag tänker att 

Jesus är avbildad med vuxna proportioner och bär kronan, alltså den uppstående och segrande 

Kristus - som ger seger också åt Maria - men det är Maria som bär!  

Personen påpekar också att Maria är en riktig förebild för både mödrar och fäder idag. 

 

Hur tolkar du skulpturerna ur en konstnärlig synvinkel? 

En person menar att han/hon inte studerat skulpturerna vidare noga och speciellt inte ur en 

konstnärlig synvinkel, istället har han/hon har någon form av kärlek till de gamla bilderna. Påpekar 

endast det intressanta med att krucifixet visar både den lidande Kristus och den segrande. Det nämns 

att varje skulptur är unik och har blivit präglad av sin tid, men också menar personen är det 

anmärkningsvärt att viktiga drag bevarats över åren.  

 
Ytterligare en person känner sig osäker på frågan och menar att han/hon inte har språk till att svara. 

Även att skulpturerna är gjorda för att uttrycka det som inte går att helt ut sätta ord eller form på. 

Personen fortsätter samtidigt med att förklara hur skulpturerna talar till honom/henne och personen 

ser dem som naiva, ”Jag uppfattar framför allt krucifixet som naivt, kanske för att proportionerna 

inte stämmer för mig? Samtidigt som jag ser en naivt/naturligt uttryck kan jag se att konstnären 

mödat sig och arbetat med detaljer. Att Maria ler och vänder blicken framåt tolkar jag som att segern 

Jesus vunnit ger henne tillförsikt, hon måste inte vaka över honom - hon möter dagen. Jag uppfattar 

nästan inte att Jesus hänger på korset, vad jag ser är de utbredda välkomnande armarna. Men det är 

en märkt, ärrad Jesus som välkomnar mig.” 

 

4.7 Lundby - Mordbrand och medeltid 
Stadsdelen Lundby i Göteborg har ett förflutet som ett 

urgammalt bysamhälle. Lundby har två kyrkor, Lundby gamla 

kyrka och Lundby nya kyrka. Lundby gamla kyrka i gotisk stil 

härstammar troligen från 1390-talet. På platsen där kyrkan är 

byggd fanns innan en äldre träkyrka som kan ha koppling till det 

första kristnandet på 1000-talet.108  

 

                                                           
108 Folke Eriksson, Lundby på Hisingen: från istid till nutid, Tre böcker, Göteborg, 1994.S.22 

Bild 10 Entrén 
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Lundby nya kyrka i nygotisk stil var 

färdig 1886 och kunde brukas i över 

hundra år innan den förintades genom 

mordbrand 1993. På den nedbrända 

kyrkans plats valde man att uppföra en 

helt nygestaltad kyrka, trots att det var 

stora protester mot att kyrkan inte 

skulle återskapas så som den var före 

branden.  

Den nya kyrkan invigdes 1996 och är 

byggd med en italiensk basilika som 

idémässig förebild.109 

FFNS West var arkitektkontoret som 

vann den tävling som utlystes. Deras 

motto för kyrkan är ”Vandring i tid och 

rum”. Med det menas ”att kyrkan skall 

stå för en kontinuitet i tiden och ha en 

volymsutformning efter klassiska 

förebilder”. Kyrkan är utformad efter 

”via sacra, den heliga vandringens 

princip i en mittaxel” Arkitekterna, 

Akke Zimdal, Margareta Diedrichs och 

Eva Grane påpekar: ”Vår förebild har 

varit en kyrka ute på landet i Toscana 

någonstans, kanske från 1100-talet.”  

 

Lundby nya kyrka har två lägre byggnadskroppar vid sidorna av basilikan och ett fristående klocktorn. 

Arkitektkontoret menar att material och volym i kyrkan är klassisk men att de har satt modern 

prägling på kyrkan vad gäller färgsättning, ljusföring, 

inredning och konstnärlig utformning.110  

 

Kyrksalen upplyses av indirekt dagsljus. Fönstrens 

placering skall ge rummet en känsla av höjd och 

volym och inte distrahera besökarna mot kyrkans 

omgivningar. Arkitekterna önskar att besökarna skall 

uppleva som att ”rummet ger sig av från tid och rum 

och svävar högt uppe bland solbelysta moln fjärran 

från omvärldens brus.” Taket vid koret är färgsatt 

med guldockra och belyst med starka uppåtriktade 

                                                           
109

 Kerstin Alexandersson & Anette Karls Fors, Kyrkan brinner! Vad händer sedan? 

Rapport/Riksantikvarieämbetet: 2004:2. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2004. S. 31 
110 Akke Zimdal, ”En liten katedral på Hisingen”. Lundby Nya Kyrka 13 oktober 1996, häfte om kyrkan, 1996 

Bild 11 

Bild 12 

Bild 13 Kyrkans placering av fönster 
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lampor så att ett gyllene ljus strålar ner. Koret har trettio små fönster i olika blåa nyanser, alla 

färgsatta av Lars Huck Hultgren. 111 

 

Inredningsmässigt har arkitektkontoret valt moderna möbler och textilier för att hålla samman 

kyrkan som helhet. De menar att kyrkans utformning är ”något stram och förutsägbar och stark” 

medan att den konstnärliga utsmyckningen står för ”idérika, inspirerande, associativa, fantasifulla 

och mjukare karaktärsdrag”. Man vill att kyrkan och den konstnärliga utformningen skall skapa en 

”harmonisk helhet, som ger besökaren igenkännandets trygghet och samtidigt tankens flykt och 

inspiration”.112 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111

 Zimdal, 1996 
112

 Zimdal, 1996 

Bild 14 Kyrkorummet i Lundby nya kyrka. Här syns skulpturernas placering om var sin sida om altaret 
och krönandes psalmtavlor. Korset centralt placerat över altaret.  
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4.7.1 Om skulpturerna 

”Vi känner djup tacksamhet mot alla som gett oss helhjärtat stöd från första dagen efter branden. 

Insamlade medel har delvis använts till konstnärlig utsmyckning som är väl synlig i kyrkan. Dessa 

konstverk kommer för framtiden att påminna om alla givmilda människor på och utanför Hisingen 

som ville ge sitt bidrag till att en ny vacker kyrka i Lundby byggdes på samma heliga plats.”113  

 

Lars Huck Hultgren heter konstnären som utfört träskulpturerna i Lundby nya kyrka. Han föddes i 

Stockholm 1931 och utbildade sig vid Konstfackskolan, Konsthögskolan (grafik). Hultgren har även 

studerat konsthistoria. Sedan slutet av 50-talet har han haft utställningar i Sverige och utomlands. 

Hans verk finns representerade på flera museer. Många av hans verk är offentliga utsmyckningar. 

Hultgren har också varit ledamot av Statens Konstråd mellan 1983-1988.114 Skulpturerna som tas upp 

i mitt arbete är tre till antalet. Verken heter, ”Den gode fadern”, storlek: 165x70x20 cm, Den goda 

modern”, storlek: 171x70x20 cm och korset benämns som ”Kristi kors”, storlek: 200 cm i diameter.  

Så här skriver Hultgren själv om sina verk i en skrift utgiven i samband med invigningen av den nya 

kyrkan: 

 

”Överallt är Kärleken” - ”Den konstnärliga insatsen på korväggarna och över altaret vill försöka ge 

vilopunkter men också leda blicken längre och högre in i kyrkorummet. Motivval och färgsättning 

syftar till att framställa olika aspekter på den allt offrande kärleken. Modern och barnet, Herden och 

fåret och Kristi kors är alla symboler för osjälviskhet och medkännande. Man kanske också kan säga 

att bilderna framställer utvecklingen från barndomens tillitsfulla oskuld via mognadens självprövning 

och klarsyn till den allt genomskådande och förlåtande människokärleken. Samma blommor som 

barnet håller i sin hand lyser också vid korsets fot. Den runda formen över altaret är varm och ljus och 

i sig själv en bild av helhet och harmoni. 

Den kanske också kan ge en stämning av 

soluppgång. Genom korset kan vi ana 

uppståndelsens möjlighet och i absidens 

tak se en flik av ett gudomligt 

universum.115 

 

4.7.2 Beskrivning och tolkning av 

skulpturerna 

 

”Den gode fadern” 

En man med grått skägg och utan hår. 

Han står upp men är ”kapad” i lårhöjd, 

där fortsätter skulpturen och kröner 

psalmtavlan. Mannen håller sina händer 

                                                           
113 Alf Österström, ”Lundby Nya Kyrka under 110 år”. Lundby Nya Kyrka 13 oktober 1996, häfte om kyrkan, 

1996 
114 Lars Huck Hultgren, Lars Huck Hultgren: 127 bilder, Raster, Stockholm, 2003. S. 233 
115 Lars Huck Hultgren, ”Överallt är Kärleken”. Lundby Nya Kyrka 13 oktober 1996, häfte om kyrkan, 1996 

Bild 15 ”Den gode fadern” 
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om ett får. Hans klädsel är en blå-vit randig skjorta, brun väst och blåa byxor. Han tittar rakt fram 

med ett neutralt ansiktsuttryck, med tydliga blåa ögon.  

Mannen kan här ses som en fadersgestalt, något som också kan förstås utifrån verkets namn, ”Den 

gode fadern”. Det rör sig om herden med fåret och kopplingen till Jesus som tar hand om alla sina 

lamm, alla människor. Fadern kan syfta till både Jesus och Gud, med bönen, ”Fader vår som är i 

himmelen…” eller ”… för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat.”116  

Lammet ger kopplingen till Jesus därmed inte sagt att det är tydligt att det är Jesus som det rör sig 

om. Skulle kunna vara vilken man som helst. Men det kanske också är så konstnären tänkt, att det 

kan vara vem som helst, men i någon annan finns Jesus. Mannen ser mild och lugn ut, men samtidigt 

stirrar han rakt ut. Det är också en äldre Jesus, eller är det bilden av Gud vi ser, med det vita kraftiga 

skägget och den kraftiga trygga famnen? Eller så är det både Jesus och Gud? ”Där är Guds lamm som 

tar bort världens synd.”117 Redan från 400-talet finns bilderna av Jesus som ”fåraherde”. Det finns 

tydliga kopplingar till Agnus Dei/Guds lamm och Jesu död som offerlamm.  

 

”Den goda modern” 

En kvinna med ett barn. Kvinnan håller om 

barnet, med högra handens pek och 

långfinger håller hon om barnets ben. 

Kvinnan har en blå långärmad tröja och en 

schalett om det blonda håret. Båda 

personerna har tydligt blå ögon. Barnet 

håller en blomsterbukett. Barnet har en 

brun/aprikos lång tunika, skjorta eller 

klänning på sig. Barnet verkar ha kort hår, 

eller så är det bakåtkammat. Skulpturen är 

”kapad” i lårhöjd och kröner psalmtavlan.  

 

Verket som heter ”Den goda modern” kan 

ses som en modersgestalt. Maria med 

Jesusbarnet. Hon håller också sina fingrar 

över barnet i en välsignande gest. De blå 

ögonen riktigt lyser och det blonda håret är 

väldigt ljust. Kvinnan anser jag är väldigt 

grov i kroppen och det är nästan så att jag 

tänker på fruktbarhetsskulpturer. Bruket av schalett känns lite som att det skulle vara husmoderligt 

och lite timid. 

Även här funderar jag på om syftet är att alla skall kunna känna igen sig i skulpturen, Maria ser här ut 

som vilken kvinna som helst. Eller att tanken är att Maria och Jesus finns överallt, även i Sverige.  

Barnet tycker jag mer påminner om en Jesusgestalt, men det är kläderna som ger den kopplingen och 

inget annat. Tänker också på vikten av barnen i kyrkan och att skulpturen skulle kunna vara 

tilltalande för barn. Tanken med verket är att det skall handla om osjälviskhet och medkännande.  
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Färgsättningen är ljus och positiv. Den blåa färgen är vanlig på avbildningar utav Maria, hon avbildas 

nästan alltid med blå mantel. Färgen syftar till att knyta an till Maria som himladrottning. Den blå 

färgen kan också kopplas till mariablomman, förgätmigej. Ofta ses också färgen som eftertankens 

färg.118  

 

”Kristi kors ” 

En ljusgul cirkel med en nedre del som 

föreställer en grön bakgrund med blommor 

på. I cirkelns mitt både vertikalt och 

horisontellt är det öppet och i öppningen finns 

en form som fyller upp detta hålrummet. 

Cirkeln hänger ner från taket i absiden. 

 

Det är ett kors på en blomsteräng. Blommorna 

är kanske Mariablommor av olika slag och 

något som ser ut som vete. Det är ett ljust 

verk som känns positivt och lätt där det 

hänger från taket. Kopplar korset och vägen 

däremellan till Matteusevangeliet och hur 

Jesus menade att det är den trånga porten 

som leder till livet, ”Gå in genom den trånga 

porten. Ty den port är vid och den väg är bred 

som leder till fördärvet, och det är många som 

går in genom den. Men den port är trång och 

den väg är smal som leder till livet, och det är 

få som finner den.”119 Den runda formen och 

färgen kan anknyta till solen. Känslan av att 

det finns någonting där bakom. Är korset rörligt undrar jag, kan de stänga respektive öppna sig. För i 

sådana fall ger det en annan känsla, nästan som att det är en port som enbart vissa får komma 

igenom, sen när andra kommer så stängs dörren/korset igen. Då får även korsen en negativ känsla i 

form av en stängd dörr. Annars gör blomsterängen att man får tankarna på en svensk sommardag, 

det som ser ut som vete får mig att tänka på bröd och Jesu liknelse om såningsmannen.120 
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4.8 Kommentarer och åsikter om skulpturerna 

4.8.1 Lars Huck Hultgrens kommentarer kring sina verk  

I undersökningen har jag kontaktat Lars Huck Hultgren med frågor om hans syn på sina verk i Lundby 

nya kyrka. Nedan följer en sammanfattning över Lars Huck Hultgrens kommentarer om sina 

skulpturer i Lundby nya kyrka.121 

På frågan om han fick några instruktioner från kyrkan menar Hultgren att han fick helt fria händer. 

Han kallar att han fick ett ”skissuppdrag” i att skapa något vid korväggarna och färgsätta fönstren i 

absiden. Det enda som inte godkändes på Hultgrens skiss var hans idé om ett ”stenklot med ett 

inhugget kors på” som skulle placerats på altaret precis i absidens mittpunkt. Hultgren har inte på 

något sätt ”anpassat” skulpturerna för att passa dagens besökare. Däremot har han försökt ”att göra 

gestalterna så levande som möjligt och därigenom kanske också ”nutida”. Hultgren menar att 

figurerna är klassiska men att det för honom var viktigt att det inte ”gav intryck av pastisch.” Samma 

gäller även för hans fadersgestalt. Där går associationerna till bilder av den gode herden, men anser 

också att hans figur är en, ”kanske något förädlad” bonde. Detta kopplar Hultgren ihop med själva 

kyrkan som skulpturerna finns i, att det är en klassisk basilika och enligt honom ett tidlöst koncept. 

På frågan över hans förhoppningar vad gäller hur betraktaren ser/upplever hans verk, konstnärligt 

eller religiöst så menar Hultgren att han önskar att människor ”skall känna värme t.o.m. kärlek och 

tröst och hopp”. Här kommenterar han: ”Cirkeln med korset över altaret och taket i absiden är varmt 

och mättat gula.” Han tror att människor går till kyrkan för att få en stund av stillhet och ro och 

kanske därigenom få nya krafter, ”Åtminstone tror jag att det borde och kan vara så.” Hultgren får 

också frågan om hans relation till den medeltida skulpturen. Han har ett mycket positivt förhållande 

till medeltida skulptur. Idag när vi kanske oftare fokuserar på det ”formella” och det ”intellektuella”, 

som måste finnas med, men kan ibland stå i vägen för ”känslan”. Då har den medeltida skulpturen en 

”innerlighet” och ”direkthet” i uttrycket som berör menar Hultgren.  

4.8.2 Lundby församlings personals kommentarer 

Personal vid Lundby församling har svarat på min enkät med tre frågor som rör deras träskulpturer. 

Under respektive fråga har jag här sammanställt deras svar.  

 

Hur tolkar du skulpturerna ur en religiös synvinkel? 

En person menar att skulpturerna ”levandegör den bibliska berättelsen”. En annan att ”de bibliska 

anknytningarna är tydliga” och ytterligare en har som tolkning ”att skulpturerna visar på det kristna 

budskapet i ett nutidsperspektiv”.”Korset” menar någon är genombrutet och tomt och är en symbol 

för Kristi uppståndelse, genom korset ser vi också in i himmelen – Guds rike. En annan påpekar också 

att vi eftersom korset står på tvären kan se in i paradiset, ”Korset är livets tecken, som öppnar porten 

mot himmelen. Det är blommor vid korsets fot. Det är en bild av naturens sköna värld och av 

paradisets gröna ängar i Livets land.” En annan tolkar det öppna korset såsom att det är armar som 

fångar in och för mig framåt. Den runda cirkeln omsluter och blommorna upplever personen som 

idylliska, positiva och livsbejakande men också upplever dem något världsfrånvänt. Ytterligare en 

                                                           
121

 Kontakt med Hultgren via e-post, i maj-juni 2011 



27 

 

person påpekar att korset visar på hur Jesus gått före och banat väg så vi alla kan få en ljus tillvaro 

som kan ses som en ”sommaräng en solig, lagom varm dag” 

”Mannen med fåret”, menar flera att den skulpturen visar på Jesu omsorg om människorna, hur han 

tar hand om sina ”får”. En menar att denna finns som ”bild i bibeln” just för att uttrycka Guds 

omsorg. En uttrycker att det handlar om Jesus som den gode Herden. ”Berättelsen om herden som 

ger sig ut igen på sina marker då han märker att ett får fattas visar på att Jesus bryr sig om oss var 

och en och att alla är sedda av honom.” 

”Kvinnan med barnet”, kallar några modern och barnet och andra madonnan och Jesusbarnet. 

Oavsätt namnval menar de flesta tillfrågade att de tolkar skulpturen utifrån att det handlar om Guds 

omsorg. Någon menar att skulpturen visar på den kärlek och omsorg som Jesus ger oss och påpekar 

att bägge skulpturerna utstrålar kärlek och är harmoniska. En annan menar att kvinnan med barnet 

kan kopplas till kyrkan som en moder, ”alltså tänker jag att kyrkan vill ta hand om och ha gemenskap 

med sina ”barn”, att kyrkan är vi och vi behöver ha omsorg om varandra.”. En person knyter också an 

skulpturen till att Jesus sa till lärljungarna att de skulle låta barnen komma till honom, att Guds rike 

tillhör barnen. Avslutningsvis så svarar en person på frågan att han/hon ser mannen med lammet 

som ”väldigt statisk och stämmer inte med min Gudsbild”, inte heller uppskattar personen kvinnan 

med barnet som han/hon ser som blonda och väldigt nordiska och inte heller där ”slår an” mycket 

hos personen i fråga.  

Hur tolkar du skulpturerna ur en konstnärlig synvinkel?  

Åsikterna under denna fråga går mer isär än tidigare. En person menar att skulpturerna är 

endimensionella, att träd ser ut som träd och har inga problematiserande eller fördjupande 

drag/färger/former och människorna är relativt uttryckslösa. Några refererar till den folder som 

beskriver mer om skulpturerna122En person ursäktar sig över att inte kunna något om konst men 

menar att han/hon upplever konsten som ”mycket vacker och personlig” och påpekar att det är 

konst från vår tid och inte från den nedbrända kyrkan. En annan menar att det är mycket svårare att 

tolka skulpturerna ur en konstnärlig synvinkel men anger att han/hon blir mer tilltalad av mannen 

med fåret eftersom personen menar att kvinnan och barnet ser mer ”konstlat” ut. Ytterligare en 

person blir osäker men tror att, ”konstnären har haft sina bibliska bilder i huvudet och format dem så 

att vi i vår tid ska kunna förstå hur det kan se ut.” 

 

Hur tycker du skulpturerna är utformade för att passa dagens besökare? 

Denna fråga har väckts störst engagemang. En person anser: ”skulpturerna är väl anpassade och 

formade för att passa dagens besökare”, de visar på det kristna budskapet i ett nutidsperspektiv. 

Han/hon tror att besökare kan identifiera sig med skulpturerna och kanske få en känsla att det som 

står i bibeln inte enbart är ”gammalt och uråldrigt” utan att Bibelns budskap går att använda sig av i 

livet idag. En person menar att tyvärr tror han/hon inte att skulpturerna talar så mycket till dagens 

besökare: ”I en annan kontext, kyrka på landsbygd t.ex. hade de kunnat fungera på ett annat sätt.”  

 

En väljer att tolka skulpturerna som ett ”personligt budskap från vår tid”. Att kvinnan har nordiska 

drag och är en bild av den goda modern med barnet nära. Barnet har kläder i klassisk togastil och 

mamman med sina två fingrar över barnet visar bilden för välsignelsen till nya generationer. Mannen 

                                                           
122

 Foldern med texten, ”Överallt är kärleken” 



28 

 

påminner om den gode fadern, klädd i sin fina flanellskjorta och har barnet (fåret) i sin famn. 

Mannen sliter och arbetar för familjens skull. Personen fortsätter med att vi kan se den goda 

moderns kärlek till höger och den goda faderns kärlek till vänster och i mitten den gudomliga 

kärleken. Han/hon menar att det som tilltalar nutidsmänniskan är att skulpturerna kan tolkas både 

bibliskt och personligt. Att många ser dem som kärleksfulla, goda föräldrar och överallt är kärleken, 

både den mänskliga och den gudomliga.   

 

Ett svar anser att skulpturerna passar bra in i kyrkorummet och i arkitekturen men att det är lite 

otillgängliga genom sin placering vid sidan av altaret och krönande psalmtavlorna. Ytterligare en 

person påpekar att skulpturerna är annorlunda genom att besökarna ”hajar till” över deras placering 

och kanske också tänker till. Vidare anser han/hon att de är bra och ”modernt utformade”. Att alla 

oavsett bibelkunskaper, eller tro, förstår att det handlar om ”omsorg”. Personen tror att den gode 

herden är välkänd för nästan alla och att skulpturen då känns igen. Han/hon menar att det är ljusa 

bilder som uttrycker hopp och värme.  

En person menar att de som är bekanta med bibelns berättelser ser nog mannen med fåret som en 

symbol för en kärleksfull Gud. Medan ”moderna människor som inte känner till bibelns berättelser” 

ser kanske enbart skulpturen som en vacker, ålderdomlig skulptur och menar att de flesta nog inte 

tänker på att de är skapade så sent som 1996. Personen tror att kvinnan med barnet kan förstås att 

det handlar om ”omsorg”. Även om inte alla tänker på Guds omsorg så tänker de i alla fall på omsorg 

och kärlek människor emellan och främst till barn. Han/hon påpekar att vissa kanske tycker att 

skulpturerna ser för arisk ut i vårt mångkulturella samhälle. Personen menar att det är ”svårt att göra 

tidlösa skulpturer som passar alla människor i alla tider.” Han/hon skulle gärna vilja ha sett att 

skulpturerna, som visserligen är vackra med enkel symbolik, ändå skulle kunna varit ”mer moderna” 

eftersom kyrkobyggnaden är ett resultat av att ”tänka nytt”. Personen anser att korset ihop med den 

blå fönsterfärgen gör människor glada, oavsett om de förstår symboliken med Jesu uppståndelse och 

att vi ser himmelen.  

”Glädjen de kan känna är kanske stor nog. Man kanske inte måste förstå all symbolik för att ändå 

kunna ta till sig någon av skulpturen och vad den vill ge till människor. Blomsterängen 

placerar korset, Jesu uppståndelse och Guds rike mitt i Sverige en sommar men kanske inte mitt i 

storstaden Göteborg. Men jag tror inte att det gör något. Alla älskar vi svensk sommar och visst finns 

Gud även där ifall Gud nu finns överallt hela tiden. Det är i alla fall det som vi kristna tror och litar 

på! Detta sammanlagt säger kanske trots allt att som helhet passar det dagens besökare och var 

och en kan ta till sig det han/hon vill. Precis så som det ska vara med konstverk! ” 

5. Diskussion 

5.1 Vilken relevans/roll har de medeltida skulpturerna i dagens kyrka? (Hyssna) 

  
Kulturarv och museala föremål 

Jag tolkar svaren från Hyssna att man lägger störst vikt på skulpturernas historiska betydelse. Deras 

betydelse som kulturarv. Får nästan känslan av att de ses som en tillgång vad gäller besökare, som en 

turistattraktion. Skulpturerna har helt klart betydelse för kyrkans församling. Jag får inte något 

intryck av att någon hellre skulle vilja se dem i ett museum, utan de hör hemma i kyrkorummet.  
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Liturgisk och religiös betydelse 

Samtidigt är det de som påpekar, om inte annat så mellan raderna, att skulpturerna påminner dagens 

gudstjänstfirare att det har firats gudstjänst i kyrkan i nästan 1000 år. Visst blir här det historiska 

viktigt igen, men också religionen, att gudstjänst har firats här, att kyrkan har funnits så länge och 

människorna i kyrkan tillhör fortfarande samma religion, även om det idag rör sig om 

protestantismen. Verken tydliggör kyrkans ålder, men att de sedan skulle ha någon större betydelse 

för liturgi anser jag inte mig se. Däremot är de heller inte borträknade från tron. De kan ju vara som 

Freedberg menar att eftersom kontexten är annorlunda så kanske inte verken fungerar på samma 

sätt som tidigare.123 Funktionen har förändrats. 

 

Freedberg tar ju också upp att ju mer utvecklad en tro är desto mindre anses behovet vara till att ha 

material som en kanal till Gud. Vilket får mig att fundera över om kyrkobesökarna idag, inte har 

samma behov av skulpturerna som förut? Flera kyrkobesökare vid de båda kyrkorna uttryckte att 

skulpturerna talar till dem, någon påpekade att krucifixet med armarna utsträckta var välkomnande 

och en annan menade att han/hon hyste kärlek till verken. Konsten uttrycker det som inte går att 

sätta ord på och jag anser att för dessa människor har definitivt konsten en religiös, dock personlig 

betydelse, sen om de verkligen behöver verken är som sagt en annan fråga.  

 

Ekström tar upp att massproducerade Mariaskulpturer inte får mindre religiös betydelse än ett unikt 

verk av en känd konstnär. Att en ”plastMaria” utifrån en religiös synvinkel skulle vara lika värdefull 

som en Mariaskulptur från 1200-talet. Hade det kunnat fungera att ha massproducerade religiösa 

skulpturer i kyrkorna, jag undrar om det spelar någon roll för det religiösa värdet. Det går inte heller 

att komma ifrån att skulpturerna i Hyssna har en påtagligt hög ålder och att de därigenom har en 

historia som säkerligen kan spela in för att förstärka bildernas laddning och religiösa värde, detta är 

inte något som en ”plastMaria” har. Det historiska perspektivet är viktigt och har varit det länge, 

exempelvis diskussionerna som blev när Östra Vrams kyrka skulle ta bort sina skulpturer (se sid 9).  

 

Evans menar att den kristna tron var abstrakt för medeltidsmänniskan. Idag kanske människor 

överlag har bättre kunskaper om kristendomen i Sverige och på så sätt inte har så stort behov av 

skulpturer som förklarar eller snarare kanske det är så att nutidsmänniskan har sämre kunskaper om 

kristendom än medeltidens kristna besökare. Åtminstone vad gäller yngre människor.  

 

Krooks resonemang vad gäller de äldre kyrkorummen i förhållande till gudsbilden är intressant. 

Hyssnas skulpturer är inte anpassade efter Svenska kyrkans lära av idag, ändå verkade det inte vara 

något bekymmer för personalen.124 På samma sätt som Wemans exempel med Mariakyrkan i Sigtuna 

där det inte blev någon teologisk konflikt då de katolska medeltida detaljerna åter togs in i kyrkan, 

upplever jag utifrån personalens svar att det inte heller blev någon teologisk konflikt i Hyssna.125 Det 

märks också att skulpturerna i Hyssna på så sätt inte räknas som museala föremål som står där helt 

utan annan betydelse än deras ålder. Det påpekas exempelvis att Mariabilderna är ett välkommet 

inslag och att hon ses som en förebild. Å andra sidan verkar inte Hyssna gamla kyrka användas i 
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samma utsträckning som Hyssna nya kyrka. Jag anser att det går att applicera Wemans text om hur 

det kan bli konflikt mellan kyrkobyggnadernas kulturhistoriska värde och gudstjänstfirandet som en 

religiös handling.126 I Hyssna gamla kyrka blev denna konflikt troligen inte av eftersom man valde att 

bygga en ny större kyrka istället.  

 

Skulpturerna som förmedlare 

En person gör en analys som jag anser är viktig ur både historisk och religiös betydelse, nämligen att 

skulpturerna då som nu kan fungera som en förmedlare av berättelser. Förr fanns inte böckerna, idag 

finns de, men människor tar sig inte tid, vill, eller kan inte läsa dem. Samma person påpekar också 

hur skulpturerna kan vara fantasieggande. Vilket är en viktig och intressant betydelse med en 

koppling både till allmänt hur människor hade det förr men också mer personligt, hur de tänkte och 

vad de funderade på. Hyssnaskulpturerna anser jag berättar mycket om medeltidens tro och liv, 

genom deras utformning, detaljer och symboler. 

 

5.2 Hur kan skulpturerna tolkas ur en religiös och konstnärlig synvinkel? (Hyssna och 

Lundby) 

 
Bilden av Maria 
I Hyssna menar någon att det är viktigt att Mariabilderna finns kvar. Här påpekas också Marias roll i 

segern, med kronan. Detta är något som inte uttrycks i Lundby kyrka. Är det så att Maria då inte blir 

lika synliggjord i Lundby, att hon kanske inte får en lika viktig roll som i Hyssna? Skulpturen heter ju 

också, ”Modern och barnet” och det är mycket väl möjligt att man ser skulpturen som vilken kvinna 

som helst och missar att det är Maria som är förebilden. Givetvis går detta resonemanget att 

överföras på att inte heller Jesus har en lika central roll i Lundby som Hyssna.  

 

En person i Hyssna påpekar att Maria är en riktig förebild för både mödrar och fäder idag, vilket jag 

tycker är intressant att denna kommentar kommer från någon i Hyssna och inte Lundby kyrka. Visar 

Mariaskulpturerna i Hyssna, Maria mer som förebild än vad som görs i Lundby? Är det genom hennes 

krona, hennes leende och försiktigt självförtroende som gör det (främst den äldre Maria). Varför ses 

inte Maria i Lundby på samma sätt funderar jag över. Kan Maria i Lundby vara för ”vardaglig”, så att 

hon har förlorat sin religiösa aura? I sin text påpekar Hagerman att hon menar att de nya 

mariabilderna som finns i kyrkorna saknar lyskraft.127 

Viktigt att ta upp är också att Svenska kyrkan idag inte riktigt klargjort din syn på Marias betydelse för 

sin lära. Maria hade en annan roll i den medeltida religionen.  

 

Krucifix kontra kors 

Skulpturerna i de båda kyrkorna är olika i sina uttryck. Bara det att i Hyssna finns det ett krucifix 

medan Lundby har ett kors anser jag förmedlar något olika bilder av religionen. I Hyssna påpekar 

också någon att krucifixets betydelse är centrum för religionen. I Lundby visas det inte lika tydligt, att 
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det är den lidande Jesus som sedan segrar som är det viktigaste. Samtidigt är inte heller lidandet så 

starkt uttryckt i Hyssna krucifixet. Här är det viktigt att tänka på att skulpturerna är skapade för helt 

olika kontexter. Inte bara olika tidsperioder utan också olika inriktningar utav kristendomen.   

 

Lundby upplever jag mer har en jordnära syn på religionen genom sina skulpturer som är mer 

”vardagliga” och där får jag känslan av vanliga människor och tänker på ”mamma och morfar 

figurer”. Ger inte Hyssna också en mer skrämmande bild av religionen och inte lika ljus och positiv 

som Lundby? När personalen förklarar korsets betydelse i Lundby är det just det vackra paradiset 

som är i fokus. Detta kanske inte är så konstigt i och med den blomsteräng som finns runt korset men 

också att korset är öppet och påminner om en dörröppning. 

 

I Lundby menar flera att skulpturerna visar på den bibliska berättelsen, att de anknytningarna är 

tydliga. Jag menar att de bibliska anknytningarna är tydligare i Hyssna kyrka, främst i och med 

krucifixet och smärtomannen (och Mikael). I Lundby kan skulpturerna tolkas på så sätt att 

betraktaren ”bara” ser ett man med ett får och en kvinna med ett barn, alltså att de inte tolkas 

religiöst. Givetvis är det här också relevant att påpeka att det kanske är svårt att påstå att Lundbys 

skulpturer är mer öppna för tolkning då en kristen betraktare kanske inte alls upplever att så är fallet 

och att det för honom/henne är helt självklart vad skulpturerna handlar om.  

 

Guds omsorg 

Skulpturerna från Lundby, ej korset, anges utav många att handla om Guds omsorg. Att det är tydliga 

kopplingar till fåret och Jesus som herde menas det. Ingen nämner dock något om ”Guds lamm”. 

Även kvinnan visar på omsorg. Kvinnoskulpturen får dock lite fler olika kopplingar än 

mansskulpturen, såsom att den skulle visa på kyrkan som en stor familj eller att barnen skall komma 

till Jesus. Här anser jag att dessa tolkningar är mer moderna och tydligare hör till Svenska kyrkan av 

idag och inte lika gärna skulle kopplas till Hyssnas skulpturer. Ändå menar jag att madonnorna kan 

visa värme, speciellt den äldre madonnaskulpturen. Dessutom skulle begreppet omsorg även kunna 

innefatta ärkeängeln Mikael som genom sin representation symboliserar ängeln som beskyddar och 

håller ett vakande öga över människorna.  

 

Protestantism kontra katolicism 

Utifrån enkätsvaren syns det att det inte är lika intressant eller att det upplevs svårare att svara på 

frågan vad gäller det konstnärliga kopplat till skulpturerna, varken från Hyssna eller också Lundbys 

sida. Någon nämner också hur konsten är endimensionell i Lundby och inte vidare spännande 

egentligen.  Kanske är många kyrkobesökare vana vid att konsten utanför kyrkans dörrar är mer 

högljudd. I relation till detta anser jag att Lundbyskulpturerna är lågmälda, och att de ger en mer 

försiktig bild av kristendomen. Finns det en rädsla i det sekulära samhället att likt Hyssnas skulpturer 

mer visa religionens kärna. Någon i Lundby nämner också det omöjliga med att få konstverk som 

passar för alla. Tror dock att det som är viktigast här är att det handlar om två olika inriktningar av 

kristendomen, att det är själva kärnan till att skulpturerna är så olika utformade. Den religion som 

den medeltida människan mötte är långt ifrån Svenska kyrkans tro idag.  

 

Freedberg tar upp något intressant, angående hur de medeltida verken skulle få människor till att 

ändra sina beteenden, och hur bilder användes för att fostra. Bildernas starka påverkan på oss 
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människor som han beskriver, går dessa att uppbringa vad gäller reaktionerna från Hyssna och 

Lundby. Kan de medeltida bilderna frambringa starka känslor hos betraktarna och kan de ”nya” från 

Lundby i sådana fall också göra det. Frågan är svår att besvara, vad gäller Hyssna så är ju kontexten så 

förändrad så verken kanske inte längre kommer till sin rätt i den renoverade kyrkan. Kyrkans 

nuvarande utseende är ju främst relaterad till 1700-talet. Ursprungligen har ju de tre skulpturerna 

från 1500-talet varit placerade tillsammans i ett altarskåp. I Lundby är det svårt att få en nära relation 

till skulpturerna genom dess placering. Samtidigt nämns det att det går att identifiera sig med 

skulpturerna i Lundby, detta nämns inte om Hyssna skulpturerna, förutom Maria som förebild.  

 

Konstnärlig tolkning 

Som jag nämnde i inledningen upplever jag att den traditionellt kristna religiösa bilden har blivit mer 

synlig ute i samhället. Det kan ju också innebära att den kristna bilden har blivit ”tagen” av 

inrednings- och prylbutikerna. Att den kristna konsten har förlorat sin betydelse och enbart ses som 

vacker och dekorativ? Hur skall ny konst i kyrkorna förhålla sig till detta? Detta menar jag är 

intressant i relation till att det var svårt att få kommentarer av församlingarna vad gäller verkens 

konstnärliga tolkning. Vanliga kommentarer var att de inte kan något om konst, att frågan är svår och 

så gled svaren istället över till historiska eller religiösa funderingar. Jag förstår deras åsikter men 

anser likt Ekström att kyrkorna kanske borde bli bättre på att koppla samman konstnärlig och religiös 

kvalité.128 

Vad gäller den konstnärliga utformningen av skulpturerna anser jag att enligt Granbergs definition så 

är Hyssna skulpturerna klart mer ”kristocentriska”. De har mer av en otvetydig symbolik än Lundbys. 

Lundby har en konst där skulpturerna är ett sätt att tala om Gud och religion (främst korset), men att 

de likt Hyssna har tydliga drag av ”kristocentrisk” konst.129 

 

Ikonen 

Krook påpekar också att ikonerna har hittat tillbaks till kyrkorna, kanske är det enbart en tidsfråga 

innan den nya kyrkokonsten ser tillbaks och vidgar vyerna istället för enbart ser framåt.130 Där de 

medeltida kyrkoskulpturerna får en renässans och inspirerar nutida konstnärer. Det är också 

intressant att ikonen som är gjord av en ikonmålare (ej konstnär i traditionell mening) och 

ursprungligen är förknippad till den ortodoxa kyrkan har blivit vanlig inom Svenska kyrkans lokaler 

idag. Åter igen går det att här anknyta till Freedbergs teori om att ju mer utvecklad en tro är desto 

mindre behov finns av en kanal till gudomen. Här stämmer den inte eftersom bildbruket i kyrkan 

uppges öka.131 Krook nämner inte mer om ikonens plats i kyrkan, den verkar blivit ett naturligt inslag i 

Svenska kyrkan. 

5.3 Hur är skulpturerna utformade för att passa dagens besökare? (Lundby) 
 

Levande figurer 

Lundbyförsamling valde att inte att ge Hultgren några anvisningar för verken, utan de gav honom fria 

händer. Hultgren ville dock försöka få människorna så levande som möjligt. Hagerman tar upp hur de 
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medeltida skulpturerna levandegjorde de himmelska invånarna. Det är upp till betraktarna att avgöra 

om han lyckats med att göra sina skulpturer levande och tidlösa. En person vid Lundby anger dock att 

han/hon upplever skulpturerna som relativt ”uttryckslösa”. 

 

Hultgren har också haft som intention att skulpturerna skall förmedla, värme, kanske kärlek, tröst 

och hopp. Han har också lagt vikt vid att beskriva sina skulpturer i texten, ”Överallt är kärleken”. 

Vidare påpekar han att han inte har så stora förhoppningar om sina verk, han förväntar sig inte likt 

som Freedberg beskriver att skulpturerna skall väcka starka känslor hos betraktarna. Kanske är det 

också Svenska kyrkan i ett nötskal, att de starka känslorna hör till katolicismen, såsom yttrar sig i 

exempelvis filmen ”The Passion of Christ”132. Där fokus ligger på Kristi lidande, medan de flesta inom 

Svenska kyrkan idag har den mer försiktiga kristendomen. En kristendom där vi inte fokuserar på den 

lidande och döende Jesus på korset, utan på Guds kärlek. 

 

Passar de in i kyrkan?  

Intressant är kommentarerna från Lundby visar på en viss kluvenhet till deras skulpturer. Vissa menar 

att skulpturerna bra visar på det kristna budskapet, en annan att de inte alls passar in och menar att 

de är lantliga och fungerar inte i denna kontext, någon menar att de inte upplevs som så pass nya. 

Ändå är de positiva kommentarerna övervägande, att skulpturerna tilltalar nutidsmänniskan, de är 

kärleksfulla, går att tolka bibliskt och de går att tolka personligt. Upplever att det är enkla saker som 

klädsel och att de ser nordiska ut som gör att Lundbys personal tycker att de tilltalar 

nutidsmänniskan. Är det deras relativa tidlösa kläder som gör att vi kan anknyta mer till 

skulpturerna? Kan det vara så enkelt? 

 
Tillskillnad från Hyssna är verken lätta att tolka, inga komplicerade figurer med detaljer som för 

många av vår tids yngre människor kan vara komplicerade att tolka och förstå. Däremot är de lite 

svåra att nå i och med sin placering.133 (Se bild 14) Det är inga skulpturer som man kommer åt, de 

sitter högt upp. Så det går inte heller att få en nära relationen med skulpturerna, det blir inga 

smekningar över dem för att känna på dem. Ingen Maria som man kan se i ögonen och samtala till. 

Kanske en mer tydlig symbol om man jämför dem blir att i Lundby kyrka som är ”modern” så är också 

relationen till Gud modern och skulpturerna är inte lika betydelsefulla.  

 

En person tar upp en intressant poäng och det är varför skulpturerna är så ”ariska”. De är blåögda 

och blonda. Här går givetvis att fråga sig om varför vi idag, väl medvetna om att den historiske Jesus 

knappast var blond eller med blå ögon, då skall ha skulpturer som skildrar en så stereotyp bild utav 

svenskar. Freedberg tar upp, för att fostra barnen religiöst så skulle de behöva kunna identifiera sig 

med verken, dessa verk är kanske enklare för några att identifiera sig med, men inte för alla. Behöver 

vi också idag kunna identifiera oss med skulpturerna? Står dessa skulpturer då i relation till den 

Svenska kyrkans tro av idag? Skulle skulpturerna kunna ha utformats så att de hade kunna tilltala fler 

                                                           
132

 Amerikansk film från 2004. Manus Mel Gibson och Benedict Fitzgerald. Filmen tar upp Bibelns 

passionsberättelse. 
133

 I Hyssna är den trärena madonnan enkel att nå, medan de övriga skulpturerna är lite svårare. 

Smärtomannen och gröna madonnan sitter lite högt upp, men ändå nära församlingen i deras placering över 

kyrkbänkarna.  
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genom att uppvisa mer mångfald? Samtidigt går det inte att göra Maria både mörk-och ljushårig och 

Gud kan ju inte uppvisa något utseende över huvud taget. Ändå går det att föra paralleller med 

kristendom, såsom att Maria ibland avbildas med blå ögon som blomman förgätmigej. Traditionellt 

brukar hon avbildas med blå mantel, här har hon en blå tröja istället.   

 

Personen som uppmärksammar de blonda skulpturerna menar också att kyrkan är resultat av 

”nytänkande” men ifrågasätter varför skulpturerna inte är ”mer moderna”. Personen upplever att 

skulpturerna inte passar in i den för honom/henne ”nytänkande” kyrkan. Vilket är intressant att se 

att kyrkans arkitektur tydligt påverkar uppfattningen av skulpturerna och att det står i relation med 

varandra.  

 

En person nämner också hur skulpturerna inte alls passar in i dennes gudsbild, att det nordiska inte 

alls fungerar. Lundbys Maria är också näst intill som en fruktbarhetskvinna i sin form med sin tydliga 

kvinnokropp, långt ifrån de mer magra Hyssnamadonnorna. 

 

Symbolerna 

Hultgren har valt att ha med några av de klassiska kristna symbolerna i sina verk. Förutom korset så 

finner vi också sädesaxet och lammet väl synliga.134 Granberg påpekar i sin text att symboler förlorar 

sin innebörd om de inte används tillräckligt ofta.135 Vet alla varför mamman håller sina två fingrar på 

sin son? Eller varför mannen håller i ett lamm? Även om många av de symboler kanske är självklara 

för de flesta av oss idag, så är det relevant att fråga hur länge kommer dessa symboler att betyda 

något för besökarna?  

 

Förändrade behoven i kyrkan 

I och med nya liturgiska och rumsliga idéer136 är lekmännen mer aktiva i kyrkan vilket är något som 

Hultgrens skulpturer har anpassats till. Skulpturerna borde rimligen fungera bra för ändamålet 

eftersom de inte tar upp golvyta och dessutom frigör de utrymmet kring altaret och längst framme 

vid altarets båda sidor. Det får plats en ansenligt kör och julspel kan äga rum framme i kyrkan.  

 

Granberg för i texten många intressanta diskussioner vad gäller kyrkokonsten. Han anser att konsten 

kan berätta om Gud och tron och att kyrkokonsten skall inte enbart ge en tolkning och ett rätt 

svar.137 Någon kommenterade Lundbyskulpturerna som endimensionella och utifrån andras svar så 

är skulpturerna bra på att uttrycka det viktiga i tron. Åsikterna är helt enkelt olika och går kanske 

också att koppla till att människorna som betraktar verken har i detta fall olika gudsbild och syn på 

tron. Många påpekade att skulpturerna förmedlar en känsla av omsorg och kärlek, vilket verkar vara 

något sammanfattande över Svenska kyrkans lära av idag.  

 

Ekström saknar den, med hans ord djärva och nytänkande konsten i kyrkan och det är intressant att 

fråga sig hur Hultgrens skulpturer relaterar till detta begrepp? Hagerman menar att de nya 
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35 

 

mariabilderna saknar lyskraft.138 139Så att vara kritiskt mot modern kyrklig konst verkar vara vanligt. 

Det är ju också något som både Granberg och Krook funderar mycket kring. Krook vill att 

kyrkorummet med dess konst skall relateras till aktuell gudsbild och liturgi. Ekström och Granberg 

menar att kyrkan saknar nyskapande konst som berör, här går också att fråga vad som de egentligen 

menar med begreppet nyskapande konst?  Är det som Granberg diskuterat, konst mer som 

scenografi eller som Ekström när han saknar de ”djärva” och ”nytänkande” konstnärernas verk i 

kyrkan, givetvis skulle det vara intressant att veta vilka han har i åtanke.  

 

Att lyckas med att göra konst till kyrkan som både passar Svenska kyrkans lära, personal och 

besökare är något mycket krävande. Granberg kommer åter igen med sin lösning på det som han 

tycker är ett problem. Han vill se en kyrkokonst med ett förnyat symbolspråk och en konst som är 

mer temporär och mer som scenografi.140  

 

Slutdiskussion 

Skulpturerna i kyrkorna har båda givetvis ett värde och en betydelse för sina församlingar.  

Verken har blivit skapade för olika syften, för så skilda världar och olika typer av kristendom, olika 

människor och med många hundra år emellan dem. 

 

Även om jag uppfattar det som att skulpturerna i Hyssna inte har samma tudelade publik utan verkar 

generellt sätt uppskattas högre än Lundby nya kyrkas skulpturer. Lundbyskulpturerna anser jag har 

blivit mer ifrågasatta och fått mer negativ kritik än Hyssna skulpturerna. Jag ser det såsom att 

skulpturerna i Hyssna är mer tacksamma på så sätt att de inte behöver integreras i Svenska kyrkans 

lära. De behöver inte stå som symboler för dagens kristendom. Istället är de historiska monument 

över kristendomen. De går dessutom att tolka både personligt och att tolka in i dagens kristendom. 

De går på sätt att vis inte att kritisera. Undersökning visar att skulpturerna i Hyssna är något som 

församlingen är stolt över, dels över dess ålder men också en fascination över hur länge de har 

använts i kyrkan, både funnit med för församlingen men också betraktats av individer under så lång 

tid.  

 

Lundbys skulpturer har ett svårare uppdrag, passa in i kyrkans tro, passa in i kyrkans arkitektur, 

fungera för många olika människor, åldrar, kön och bakgrund, de skall tilltala så många som möjligt 

vad gäller dess konstnärliga utformning. De skall också relatera bra ihop med kyrkans gudsbild och 

liturgi. För kraven på den moderna kyrkoskulpturen är minst sagt omfattande, något jag också tycker 

att min uppsats visar på. Vilka svårigheter som finns vad det gäller att skapa relativt ”modern” 

skulptur till kyrkor. Ändå tycker jag att konstnären Lars Huck Hultgren har lyckats skapa verk som i 

stort fungerar ihop med Svenska kyrkans lära av idag, där det positiva, ljusa och Guds kärlek är något 

som jag tolkar till kärnan utav religionen. Det faktum att skulpturerna i de båda kyrkorna är skapade 

för olika inriktningar utav kristendomen är också något jag anser har varit en viktig faktor i 
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undersökningen, många olikheter går att relatera till skillnaderna mellan medeltidens tro – 

katolicismen och dagens protestantiska Svenska kyrka.  

 

Både Hyssna gamla kyrkas skulpturer och Lundby nya kyrkas skulpturer tycker jag är fascinerande, 

vackra och intressanta, både vad gäller en religiös och konstnärlig synvinkel. Som betraktare kan man 

stå länge framför dem och spekulera kring vilken roll de har för kyrkobesökarna idag men också 

fundera på vilken betydelse de kommer ha för morgondagens besökare och församling.  

6. Sammanfattning 
”Från Hyssna till Huck”, tar upp träskulpturens roll i en medeltida kyrka respektive en kyrka byggd på 

1990-talet. De frågeställningarna som jag använt mig av handlar om vilken relevans/roll som de 

medeltida skulpturerna har i dagens kyrka, Hyssna gamla kyrka. Jag undersöker också de båda 

kyrkornas skulpturer ur en religiös och konstnärlig synvinkel. Slutligen tar jag också upp i arbetet hur 

skulpturerna i Lundby nya kyrka är utformade för att passa dagens besökare.  

Mina metoder för uppsatsen har varit litteraturstudier och frågor utskickade till personal i de båda 

kyrkorna och till konstnären Lars ”Huck” Hultgren. Till viss del har jag också använt mig av en 

ikonografiskt metod då jag även analyserat skulpturerna.  

Skulpturerna i Hyssna gamla kyrka skapades under katolicismen. Ändå upplever jag att skulpturerna 

även idag har ett religiöst och liturgiskt värde för församlingen och Svenska kyrkans lära. Såsom att 

skulpturerna uppmärksammar korsfästelsen, eller att de påminner besökaren om att gudstjänst firats 

i kyrkan under flera hundra år. De fungerar även som inspiration för att idag uppmärksamma Maria 

som förebild. Sin främsta relevans/roll ser jag att Hyssnas skulpturer har i sin betydelse som kulturarv 

och en påminnelse om kyrkans långa historia.  

 

Skulpturerna i Lundby nya kyrka är skapade för Svenska kyrkans lära under en relativ modern tid. 

Konstnären har inte fått några anvisningar av församlingen och heller inte försökt anpassa dem efter 

några speciella önskemål, såsom Svenska kyrkans lära. Diskussionen av dessa skulpturer tycker jag 

har varit mer tudelad än i föregående fall. Här tolkar jag det som att skulpturerna både kan anses 

vara mer sekulära och inte lika religiöst kopplade än Hyssna men också att de har en tydligare 

koppling till religionen än Hyssnaskulpturerna. Även om det inte går att få rätt eller fel i frågan utan 

det är mer av en personlig uppfattning. I stort upplever jag att skulpturerna fungerar bra ihop med 

Svenska kyrkans lära av idag. 

Vad gäller det religiösa och konstnärliga utformandet utav skulpturerna så har det också ofta varit en 

stor oenighet vad gäller personalens åsikter. Viktigt att påpeka är att de båda kyrkornas skulpturer 

har haft olika syften och de är skapade för helt andra människor och en helt annan religiös inriktning 

och helt olika tidsperioder.  

 

Undersökningen visar att båda kyrkornas skulpturer oavsett dess ålder fortfarande har ett värde för 

sina respektive församlingar, även om dess roller är något annorlunda. Hyssna gamla kyrkas 

skulpturer har en tydlig roll som kulturarv medan Lundby nya kyrkas skulpturer har en svårare roll att 

tillgodose allas önskningar och viljor, det har också visat sig att det finns stora svårigheter vad gäller 

utformandet av modern kyrkoskulptur.  
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