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Teologifestivalen - rapport 
Lördag den 7 februari 2015 Uppsala 

Ström 12: DELA RUM, DELA TRO, DELA LIV - vi upplever 
kyrkorummet 

Lokal: Uppsala domkyrka 

Lotsar:  
Mikael Mogren - präst och författare från Västerås 
Sören Dalevi - präst och forskare vid Karlstads universitet 
Stina Wolter - konstnär och pedagog, Uppsala 

Moderatorer, som också arbetar med Svenska kyrkans satsning på undervisning och 
mission "Dela tro - dela liv": 

Karin Sarja - präst och forskare 
Maria Wingård - församlingspedagog 

Övriga medverkande: 
Susanne  Cederlöf, Ann-Charlotte Bergel, Lotta Ingerholt. församlingspedagoger. 

Deltagare, ett hundratal, samlades framme i högkoret för att lyssna på inledande föredrag 
och samtal. Eftermiddagen inleddes med orgelmusik och sedan vandring till tre olika 
stationer i kyrkan. Stationer för och att uppleva rummet ur omvända perspektiv, .möta 
den heliga Birgitta och höra om av symbolspråket i kyrkorummet  

Dela rum 
Vilka intryck finns kvar efter att under en dag på olika sätt lotsats runt i det fantastiska 
kyrkorum som började byggas på 1260-talet? En dag där ingenting sades om att 
domkyrkan i ärkestiftet  är 118 m lång och lika hög. Inget om gotisk stil, spetsbågar eller 
den geometri som präglar planlösningen. Att kyrkorummet är ett kors och med fantastiska 
ljusinsläpp. Däremot om helighet och att för heligheten finns inga gränser. 

Kom heliga Ande 
Kom och flytta in i vårt heliga rum 
Kom och låt oss dela det med varandra. 

De första kristna klarade sig utmärkt utan kyrkobyggnader. Samtidigt möter varje tid 
sedan 300-talet Gud i kyrkorum. Den självklara platsen, som centrum i en miljö som har 
med Gud att göra. En skyddande miljö för stillhet och ro. Där allt är en  utstrålning av 
Guds heliga ord och sakramenten. Att kyrkomiljön omfattar mer än kyrkorummet. Att 
pelarraderna kan kännas som skyddande revben. Och att kyrkorummet i sig kan öka 
känslighet och kännas i både fingertoppar, tunga och näsa. 

Forskning 

Ett teoretiskt synsätt kan dela rumsförståelsen i fyra, oftast en blandning av 
1. ontologiskt, ungefär den judiska tempeluppfattningen av att Gud bor där 
2. pragmatiskt, den lutherska uppfattningen om bekvämlighet, kyrkan som ett 

vindskydd, vi protestanter kan vara var som helst. 
3. sakramentalt, mer katolsk, med hostian och reliker bor Gud i kyrkan 
4. symboliskt, mer protestantisk, med symbolik i kyrkan som underlättar Gudsmötet. 
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Spännande och intressant kunskap för oss akademiskt skolade. Ändå är det barnen som 
ska lära oss att det är de estetiska uttrycken som är det viktiga. Ord och dogmer går dem 
förbi. Ett problem idag är att religionen är så teoretisk, något man tänker. Barn och 
ungdomar har svårt känna igen sig i gubbar och predikningar. Det är orgeln, musiken 
"prästbalkongen", psalmbok med gult snöre och änglar, som de minns. Särskilt orgeln. 
Ljuden, musiken det de sett och fått ta på. Blixtbelysning  på risken med neddragning av 
de estetiska ämnena i dagens skola. Fakta, årtal och dogmer behöver kompletteras. 

Altartavla och tomhet 
Med upplevelsekärnorna på vid gavel följde vi berättelsen om skapelseprocessen 
av altartavla i en ny kyrka. Hur sorgen efter en död syster blivit bilden "Att sväva 
över innehåll", och givit uppdraget. Hur den stora kommande altarbilden växt 
fram på plats samtidigt som byggjobbarna släpade bräder, spikade och hamrade 
runt omkring. Om lager på lager med särskild akryloljefärg av högsta kvalité från 
USA för att få fram den alldeles speciella lyster som krävdes. Om gemensamma 
avbrott för vardagens micrande av lunchmat och fikasnack. Att byggande av ett 
kyrkorum gör något med de som bygger. Ju färdigare kyrkan blev desto mindre 
svor byggarna! 

Och altartavlan med Kristusbilden som en stor tom yta. Hur den väcker frågor. Hur 
mycket står i vägen för att vi ska öppna oss och lita på upplevelsekärnan, 
förutsättningslöst? Vågar vi släppa bekvämlighetszonen? 

Dela tro 
Frågan kommer när vi upplever domkyrkans innertak med hjälp en spegel under 
näsan. De höga valven blir golv, bråddjupt ner! Det omvända perspektivet ger 
känslan av att nästa steg innebär att tappa fotfästet. Att falla, ner i den avgrund 
som öppnar sig. Skräckblandat, hisnande att våga släppa kontrollen. 

Sedan ett annat perspektiv. Att med svart ögonbindel ta bort synen och enbart lita till 
känsel, hörsel, lukt och kanske smak. Först ett stort svart ingenting! Vägvisare och 
följeslagare behövs. Rummet, livet, tron, allt blir annorlunda till en början. Sedan 
kommer tanken. Vad går vi miste om genom att vara fixerade vid syn och rationellt 
intellekt? Hur slutna är vi för verklighetens oändlighet? Vad låter vi stå i vägen? Prästen? 
Egna och andras ord och uppfattningar? Lever vi i överlåtelse och tillit? Öppnar vi oss för 
Guds tilltal? Lyssnar vi? Eller springer vi bort från rum, tro och liv utan att dela? 

Dela liv 
Samtalen och erfarenhetsutbytet var livligt. Många områden berördes. Alltifrån att 
präster sällan besöker varandras gudstjänster. Omedvetna skillnader i rutiner kan 
skapa oro. Att symboler blir stumma när man saknar förståelse. Att mötas av 
stängd kyrka är frustrerande. En lösning, som prövas med gott resultat, är att flytta 
undan stöldbegärliga inventarier och ta fram till gudstjänsten. Om utmaning och 
erfarenhet av att skapa kyrkorum i ett stort köpcentrum. Att en vacker städvagn, 
snidad av skicklig möbelsnickare i vackert träslag och med handblåst glasskål, 
kan vara ett altare. Osv. Delandet fortsätter. 

Uppsala 2015-02-10 
Marianne Granat 
magra@telia.com 
0705 68 39 87 
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