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Svenska kyrkan – 
ett nationellt kulturminne?

Svante Beckman

Den allmänna samhällsutvecklingen har lett till att den särställning som Svenska kyrkan intar till staten numera framstår som i viss mån 
otidsenlig. Staten bör så långt som möjligt hålla sig neutral i förhållande till trossamfunden.
Regeringens skrivelse 1995:1

…ett reformarbete som garanterar att Svenska kyrkan förblir densamma.
Andra kyrkolagsutskottets betänkande 1995:1

Risken är att hela kyrkolivet betraktas som musealt.
Peter Bexell, Kyrkans Tidning 16/1 2014

År 1995 fattade riksdagen ett principbeslut om en 
genomgripande förändring av relationen mellan 
staten och Svenska kyrkan.1 Vid millennieskiftet 
2000 genomfördes den ”relationsförändring” som 
hade förutskickats under en god del av Sveriges 
moderna politiska historia. ”Kyrkans skiljande från 
staten” hade varit en huvudpunkt på det social-
demokratiska partiets program mellan 1897 och 
1960. Frågan hade utretts i stort sett oavbrutet sedan 
1958. I flera centrala avseenden upphävdes år 2000 

1. Prop. 1995/96:80. Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan.

den statskyrkoordning som Gustav Vasa började 
införa på reformationsriksdagen i Västerås 1527 
och som fick sina huvuddrag genom Valriksdagen 
1544, Uppsala mötes beslut 1593 och genom 1686 
års kyrkolag. Ordningen reformerades radikalt på 
1860-talet, på 1930-talet och omkring 1950. Mätt i 
mängden ny lagtext skedde den dittills mest genom-
gripande förändringen av statskyrkoordningen så 
sent som 1992, bara tre år innan principbeslutet om 
en relationsförändring fattades.
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I flera avseenden kom en statskyrkoordning 
 emellertid att bestå efter millennieskiftet. Att 
 förtydliga i vilka avseenden den bestått och att 
förtydliga den framträdande antikvariska karaktären 
hos denna nya statskyrkoordning är huvud uppgiften 
för detta kapitel. Jag ska avslutningsvis diskutera 
några principiella och praktiska utmaningar mot 
den nya ordningen.

RELATIONSFÖRÄNDRING
Det officiella grundmotivet för en förändring av 
 relationen mellan stat och kyrka var en utbredd 
uppfattning om den rådande ordningens otids-
enlighet och dess allmänna svårförenlighet med 
en mång kulturell och multikonfessionell verk-
lighet. Det fyrtioåriga utredningståget startade, 
i vilket framhölls att Sverige inte bara hade en 
med med borgarnas religionsfrihet svårförenlig 
statskyrko ordning. Dessutom hade vi något så stor-
artat otidsenligt som en grundlagsfäst statsreligion i 
kraft av 2 § Regeringsformen och 4 § Successions-
ordningen. Paragraferna föreskriver konungens och 
tron följarnas bekännelse till ”den rena  evangeliska 
tron”.2

Den första stora utredningen om en relations-
förändring, 1958 års utredning kyrka–stat, 
tillsattes av Ragnar Edenman och lämnade sitt slut-
betänkande med fyra alternativa huvudlösningar 
1968.3 Den följdes upp med en parlamentarisk 
beredning under ledning av Alva Myrdal.4 Bered-
ningens förslag vann varken gehör hos partierna 
eller i kyrkomötet och 1973 meddelade regeringen 
Palme att någon proposition inte skulle läggas fram. 
Nästa etapp i förhandlingarna ledde till ett nytt 
berednings förslag 1978, men det avvisades av kyrko-
mötet.5 Den sista utredningsomgången började med 

2. Sören Ekström, Makten över kyrkan: Om Svenska kyrkan, folket och staten. Stockholm: Verbum, 2003, s. 92. Boken innehåller en översikt 
av hela utredningsförloppet och ger en initierad bild av processen från slutet av 1980-talet, där Ekström själv hade en framträdande roll i 
sin egenskap av Svenska kyrkans generalsekreterare.
3. SOU 1968:11. Svenska kyrkan och staten: Slutbetänkande (XI). 
4. SOU 1972:36. Samhälle och trossamfund: Slutbetänkande.
5. SOU 1978:1. Stat – kyrka: Ändrade relationer mellan staten och svenska kyrkan.
6. SOU 1992:9. Ekonomi och rätt i kyrkan. 

några motioner på kyrkomötet 1988 som begärde 
en grundlig utredning om kyrkans ekonomiska 
och rättsliga förhållanden. Regeringen tillsatte 
utredningen Ekonomi och rätt i kyrkan (ERK) och 
utvidgade direktiven till uppdraget att formulera 
principer och riktlinjer för en relationsförändring. 
Utredare blev hovrättspresidenten Carl Axel Petri, 
som hade medverkat redan i 1958 års utredning. I 
slutbetänkandet 1992 formulerades tre huvudalter-
nativ.6 Efter remisser och underhandlingar tillsattes 
en ny parlamentarisk utredning, Kyrkoberedningen, 
med huvuduppgiften att ena staten och kyrkan om 

Bild 2. Alva Myrdal. Källa: Dutch National Archives, 
The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Pers-
bureau (ANEFO), 1945–1989. Id: 918-7413.
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en relationsförändring. Utredningen hade Carl Axel 
Petri som ordförande. Till skillnad från de föregå-
ende beredningarna lyckades Kyrkoberedningen 
med sin uppgift.

I Kyrkoberedningens slutbetänkande Staten 
och trossamfunden framhölls principen om statens 
neutralitet i trosfrågor som central: ”Staten har i ett 
modernt samhälle inte någon anledning att särskilt 
gynna ett visst trossamfund. Tvärtom bör staten så 
långt som möjligt förhålla sig neutral i förhållande 
till de olika trossamfunden.”7 Principen definierade 
inte bara det önskvärda religionspolitiska tillståndet 
utan även en riktlinje för hur en relationsförändring 
stat–kyrka kunde berättigas. 

I slutförhandlingen kom principen om statens 
neutralitet i trosfrågor att vägas mot flera andra 
synpunkter. Hit hörde att relationsförändringen 
skulle vara ekonomiskt neutral för Svenska kyrkan, 
för staten och skattebetalarna, principen att en bred 
enighet måste råda mellan och inom parterna och 
Svenska kyrkans önskan att få sin grund läggande 
identitet bekräftad i lag. Avvägningen hade två 
huvudsakliga motiveringar. Den ena var den långa 
historiska förbindelsen mellan stat och kyrka i 
Sverige. Den andra var kyrkomötets och riksdagens 
tveksamhet inför uppbrottet. 

Som framgår av ingresscitatet från Andra 
kyrkolag sutskottets tillstyrkan av regeringsförslaget 
om en relationsförändring vid kyrkomötet 1995 
bedömdes förslaget ge garantier från statens sida att 
Svenska kyrkan efter relationsförändringen ”förblir 
densamma”. En talande detalj är att utskottet ville 
överväga att den kyrkoavgift som enligt förslaget 
skulle ersätta kyrkoskatten även fortsättningsvis 
kunde kallas ”skatt”, synbarligen för att med 
symboliska medel lugna kyrkomötet om att Svenska 
kyrkan även efter relationsförändringen skulle 

7. SOU 1994:42. Staten och trossamfunden, s. 133.
8. Andra kyrkolagsutskottets betänkande 1995:1. Beteckningen ”kyrkoskatt” infördes 1962, tidigare hette den ”kyrkoavgift”.
9. Göran Persson, Min väg, mina val. Stockholm: Bonnier, 2007. Jfr Hasse Boström, ”Göran Persson ångrar skilsmässan från staten”. 
Dagen 2007-10-24.
10. Intervju i Dagen 2007-10-24. Det var 27 av de 69 centerpartiledamöterna av kyrkomötet 1995 som reserverade sig mot principbeslutet. 
Se Sören Ekström, Svenska kyrkan. I går, i dag, i framtiden. Svenska kyrkan, 2016, s. 158.

bestå som en offentlig samhällsinstitution.8 Mindre 
synlig är kompromissens hänsyn till motståndet 
inom riksdagspartierna. Genom Göran Perssons 
 memoarer 2007 har splittringen inom regeringen 
blivit  offentlig.9 Hade Persson blivit partiordförande 
och statsminister lite tidigare än han faktiskt blev, 
hade han möjligen avstyrt relationsförändringen. 
Då varande försvarsministern Thage G. Peterson 
uppger att reformen i riksdagen baserades på en över-
enskommelse mellan statsminister Ingvar Carlsson 
och centerpartiets ordförande Olof Johansson, men 
att den senare ”inte hade sitt parti med sig”.10

Principbeslutet 1995 följdes upp av  ytterligare 
för handlingar, en lång rad utredningar och nya 
lagar. Uppgörelsen mellan staten och Svenska 
kyrkan, ”paketet” senare kallat, innehöll följande 
 huvud  punkter, som alla kom att regleras i lag eller 
avtal:

1. Svenska kyrkan och övriga trossamfund ges i 
Lag om trossamfund en ny lagskyddad juridiskt själv-
ständig status som ”trossamfund.” Kyrkan upphör 
att vara en del av det allmänna.  Medborgarnas 
tvingande medlemskap till den kyrkliga kommunen 
avskaffas. Församlingarnas status som kommuner 
med beskattningsrätt försvinner. Principen om 
statens neutralitet i trosfrågor fastställs. 

2. Genom Lag om Svenska kyrkan fastställer 
riksdagen de historiskt etablerade grunddragen 
i samfundets ställning som evangelisk-lutherskt 
 trossamfund, samfundets organisationsstruktur 
samt dess verksamhetsmål – fira gudstjänst, läro-
uppgiften, mission och diakoni – inklusive dess roll 
som ”öppen folkkyrka” verksam över hela landet.

3. All den av Svenska kyrkan dittills  disponerade 
offentliga kyrkliga egendomen överförs till det 
fria samfundet. Kyrkoberedningens uppskattning 
av förmögenhetens storlek 1990 var 30 miljarder 
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kronor.11 Gamla juridiska oklarheter om ägandet av 
kyrkorna undanröjs och kyrkorna blir huvudsakligen 
församlingens egendom. En 10-årig skatte befrielse 
för de så kallade prästlönetillgångarna avsåg att ge 
det nya samfundet ett ekonomiskt startbidrag. 

4. Kyrkoskatten omvandlas till en kyrkoavgift på 
samma nivå och med samma beräkningsprinciper 
som kyrkoskatten. Tillhöriga är enligt lag skyldiga 
att erlägga kyrkoavgiften och uppbörden sköts 
utan kostnad för Svenska kyrkan av Skatteverket i 
samband med den allmänna inkomstbeskattningen.

5. Genom församlingar och lokala kyrkliga 
samfälligheter blir Svenska kyrkan huvudman för 
all begravningsverksamhet utom i Stockholm och 
Tranås.

6. Genom lagfäst kyrkoantikvarisk ersättning 
får Svenska kyrkan 460 miljoner kronor per år av 
staten för de ”antikvariska överkostnader” som följer 
av Kulturminneslagens (senare Kulturmiljölagen) 
inskränkningar av Svenska kyrkans förfogande-
rätt över sina kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
kyrkliga inventarier, i enlighet med KML kapitel 
4. Denna lag från 1988 skulle alltså gälla också efter 
relationsförändringen.

7. Genom ett avtal mellan staten och Svenska 
kyrkan klargörs att samfundet åtar sig att, med 
erforderlig antikvarisk kompetens, axla rollen som 
förvaltare av det nationella kyrkliga kulturarvet, 

”den största delen av vårt kulturarv”, som ”tillhör 
hela folket”, samt att hålla kyrkorna tillgängliga 
för allmänheten i minst samma utsträckning som 
tidigare.

8. När det gäller begravningsverksamheten och 
de kyrkoantikvariska uppgifterna är Svenska kyrkan 
fortsatt underordnad offentlighetsprincipen och 
Arkivlagen avseende skyldigheten att arkivera sina 
handlingar och fritt låta allmänheten ta del av dem.

11. SOU 1994:42, s. 153.
12. Successionsordningens föreskrift i § 4 följer av övergångsbestämmelserna till 1974 års regeringsform (punkt 40) som innebär att 2 § i 
1809 års regeringsform fortfarande är i kraft. Paragrafen föreskriver att monarken måste bekänna sig till ”den rena evangeliska tron enligt 
den Augsburgska bekännelsen.”
13. Georg E. Landberg, ”Svenska kyrkans rättsliga ställning. Offentlig, privat eller något annat”. Examensarbete. Juridiska institutionen 
vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet 2003, s. 31–33. Därutöver kan nämnas det bistånd Svenska kyrkan får från Statistiska cen-
tralbyrån för att beräkna den inomkyrkliga omfördelningen av resurser.

9. En avvikande, oavsiktlig och officiellt oredo-
visad punkt i ”paketet” var att grundlagens föreskrift 
om monarkens och tronarvingarnas skyldighet 
att bekänna sig till ”den rena evangeliska tron” 
lämnades oförändrad, trots att Kyrkoberedningen 
föreslagit att den skulle strykas.12

Utanför de centrala delarna av  överenskommelsen 
fanns också några mindre punkter där Svenska 
kyrkans offentligrättsliga status vidarefördes. 
Det gäller bland annat rätten att förrätta vigslar 
och skyldig heten att inom totalförsvaret vidta 
beredskaps åtgärder när det gäller begravningar och 
kyrkliga kulturminnen.13

Jag ska diskutera dessa nio huvudpunkter, först 
med utgångspunkt i frågan om statskyrkosystemet 
upphört eller består, sedan med utgångspunkt i 
frågan om en historisering och ”musealisering” av 
relationen mellan kyrka och stat, en process som 
också delvis spiller över på en musealisering av 
Svenska kyrkan.

HAR STATSKYRKOORDNINGEN  UPPHÖRT?
När det gäller relationsförändringens nio huvud-
punkter är det i första punkten otvetydigt att 
statskyrkosystemet ersatts med något nytt. Svenska 
kyrkan är inte längre formellt en offentligrättsligt 
reglerad del av det allmänna utan ett självständigt, 
enskilt trossamfund bland andra. Statens neutralitet 
i trosfrågor fastställs. I den nionde punkten, den 
bibehållna 4 § i Successionsordningen (och den 
ännu gällande 2 § RF 1809), är det lika otvetydigt att 
ett statskyrkosystem grundlagsmässigt består genom 
statschefens och tronarvingarnas skyldighet att till-
höra den rena evangeliska tron, en tro som därmed 
förblir en del av det svenska statsskicket. Övriga 
punkter innebär att en statskyrkoordning består i 
olika grad och mening.
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Lagen om Svenska kyrkan
Lagen om Svenska kyrkan är den principiellt 
egendomligaste både ur synpunkten att Lagen 
om trossamfund avser att tillförsäkra Svenska 
kyrkan en ställning som ett från staten frigjort 
själv bestämmande trossamfund och i skenet av prin-
cipen om statens neutralitet i trosfrågor i samma lag. 
Hur kan ett samfund vara självbestämmande och 
 fristående från staten om dess tro, organisation och 
verksamhets mål fastställs genom en av riksdagen 
stiftad lag? På kyrkomötena efter år 2000 har denna 
 egendomlighet diskuterats flera gånger. Motioner 
har väckts om att ersätta Lagen om Svenska kyrkan 
med ett fördrag mellan staten och kyrkan. Berörda 
utskott brukar avslå motionerna med hänvisning 
till att lagen ingår i 1990-talets framförhandlade 
 paketlösning.14 Det var Svenska kyrkans företrädare 
som önskade sig denna lag eftersom den bedömdes 
vara nödvändig för att övertyga kyrkomötet om att 
gå med på en relationsförändring.15 Den kan ses som 
en i första hand inomkyrkligt motiverad garanti 
för att Svenska kyrkan ”förblir densamma” och 
en  försäkring om att det symbiotiska förhållandet 
mellan stat och kyrka skulle bestå.16

Förutom att lagen reglerar bekännelsen, organi-
sationen och verksamheten fastställer den principen 
om att det enskilda samfundet Svenska kyrkan 
förblir ”en öppen folkkyrka” och att den skall bedriva 
 verksamhet i alla delar av landet. Den ”öppna 
folkkyrkan” är en mångformig teologisk och kyrko-
politisk idé.17 Bland mycket annat var den uttryck 
för att Svenska kyrkan inom ramen för statskyrko-
ordningen måste förstås som en ”kyrka öppen för 
alla”, inte bara för troende lutheraner och egna 

14. Svenska kyrkan. Kyrkomötet. Kyrkorättsutskottets betänkande 2013:7.
15. Se Sören Ekströms översikt ”Principer för skiljandet mellan stat och kyrka”. Kulturutskottet 2008-12-03. (http://media.wp.sorenekstrom.
se/2014/06/KUforedrag). En stor majoritet av församlingarna liksom Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund hade i remis-
sen på Kyrkoberedningens förslag 1994 ställt sig avvisande till den föreslagna relationsförändringen. Ds 1995:34. Remissammanställning. 
Kyrkoberedningens slutbetänkande Staten och trossamfunden (SOU 1994:42).
16. Andra kyrkolagsutskottets betänkande, 1995:1.
17. För en översikt se Urban Claesson, Folkhemmets kyrka: Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 
2004.
18. SOU 1994:42, s. 48. 
19. SOU 1972:36, s. 51ff.

medlemmar, utan för alla medborgare oavsett konfes-
sion, alltså en  nationell medborgar kyrka, snarare än 
en kyrka för ett specifikt evangeliskt trossamfund.18 
 Principen kan ses som uttryck för de många försöken 
att mildra konflikten mellan statskyrko ordning 
och religion. Genom den så kallade Religions-
frihetslagen 1951 hade det blivit möjligt att utträda 
ur  trossamfundet Svenska kyrkan utan att inträda i 
något annat samfund. Ur den kyrkliga kommunen 
(församlingen) kunde dock ingen utträda före år 
2000. Tillhörighet och  skattskyldighet till Svenska 
kyrkan som  offentligrättslig kommun kunde ingen 
undandra sig. I den Myrdalska  utredningen kan 
man hitta ansatser till ett  folkkyrkligt princip försvar 
för  statskyrko ordningen i termer av en offentlig 
serviceinstitution för att  tillmötesgå medborgarnas 
religiösa behov.19 Jag menar att Lagen om Svenska 
kyrkan kan tolkas som att parternas enats om 
att denna dubbelhet i Svenska kyrkans identitet 
som evangeliskt trossamfund och som nationell 
medborgar kyrka skulle bestå.

Lagens förskrift om att Svenska kyrkan 
skall bedriva verksamhet i alla delar av landet 
 understryker den bestående rollen som  rikstäckande 
nationell medborgarinstitution som inga andra 
samfund kan tilldelas eller göra anspråk på. På 
ett, för många av riksdagens lagstiftare möjligen 
obegripligt sätt, flaggar den också för den så kallade 

”territorial principen”, att Svenska kyrkan inte är, 
som  frikyrko samfunden, en rörelseorganisation eller 
en av medlemmarna skapad förening, utan att den, 
likt stat och kommun, är territoriellt definierad som 
en del av en rikstäckande offentlig samhällsordning. 
Formuleringarna i 1996 års Lag om Svenska kyrkan 
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har senare modifierats för att mildra intrycket 
att det är riksdagen som bestämmer över Svenska 
kyrkans identitet som trossamfund. Så länge denna 
lag består, består också en central del av en formell 
statskyrko ordning. Idén att riksdagen i lag skulle 
fastställa huvuddragen av något annat samfunds tro, 
 organisation och verksamhet än Svenska kyrkans 
vore otänkbart. Genom denna lag består alltså 
även den del av den gamla statskyrkoordningen 
som identifierar Svenska kyrkan som en nationell 
medborgarkyrka.

Den kyrkliga egendomen
Att den offentliga av kyrkan disponerade egendomen 
skulle överföras till det enskilda samfundet Svenska 
kyrkan vid relationsförändringen var i utrednings- 
och förhandlingssammanhanget på 1990-talet inte 
kontroversiellt. Detta följde av principen om att 
Svenska kyrkan skulle gå ekonomiskt skadeslös 
ur relationsförändringen, som  förhandlarna inom 
Kyrkoberedningen hade att utgå från.20 I det 
långa utredningsperspektivet hade frågan politiskt 
avgjorts redan 1968 i Olof Palmes direktiv till den 
Myrdalska utredningen. Där uteslöt han den före-
gående utredningens alternativ D, som innebar att 
den offentliga kyrkliga egendomen vid en skilsmässa 
skulle behållas av staten, precis som det stått i social-
demokratins partiprogram i alla år före 1960.21 Palme 
föreskrev en ”generositet”  gentemot Svenska kyrkan 
vid en skilsmässa och kunde luta sig mot kyrka–
statutredningens siffror, som visade att  egendomen 
bara gav en årlig avkastning på 25 miljoner kronor, 
att jämföra med kyrkans totala intäkter 1967 på 
omkring 600 miljoner kronor.22 I skenet av dessa

20. Ekström, ”Principer för skiljandet mellan stat och kyrka”, 2008; Inger Davidsson et al, ”Trygga kyrkans kulturminnesvård”, Dagens 
Nyheter 2009-09-07.
21. SOU 1972:37. Samhälle och trossamfund. Bilaga 1–19. ”Direktiv till 1968 års beredning om stat och kyrka”, s. 217–220. Parti styrelsen 
hade föreslagit punktens avskaffande i Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944, men röstades ner av partikongressen. Se Daniel Alvunger, 
Nytt vin i gamla läglar: Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944–1973. Göteborg: Församlingsförlaget, 2006. 
22. SOU 1968:11, s. 206f.
23. SOU 1978:1, s. 113.
24. SOU 1994:42, s. 153.

storleksordningar kunde staten kosta på sig att 
vara generös. I stat–kyrkautredningen 1978 hade 
en utgångspunkt för förhandlingarna varit att en 
relationsförändring inte skulle vara till  ekonomisk 
nackdel för Svenska kyrkan.23 Kyrkoberedningens 
princip om ekonomisk neutralitet var sedan länge 
knäsatt i utredningsprocessen. 

Att staten till ett enskilt samfund överläm-
nade en förmögenhet, som bokföringsmässigt 
uppgick till 30 miljarder i början på 1990-talet24, 
är förvisso inte något uttryck för neutralitet och 
likabehandling av samfunden. Men det var inte 
heller meningen. Överenskommelsen om relations-
förändringen innebar att Svenska kyrkan skulle 
förbli ekonomiskt intakt, det vill säga att den gamla 
ekonomiska kyrkoordningen skulle bestå när den 
offentligrättsliga statskyrko ordningen upphävdes. 
För att samtidigt upprätthålla de bägge principerna 
om Svenska kyrkans skadeslöshet och relations-
förändringens ekonomiska neutralitet för staten, 
fick Kyrko beredningen, med tanke på den massiva 
överföringen av offentlig kyrklig egendom till det 
fria samfundet Svenska kyrkan, anlägga ett speciellt 
äganderättsligt och bokföringstekniskt perspektiv. 
Det innebar i korthet att den kyrkliga egendomen 
i privaträttslig mening måste anses tillhöra Svenska 
kyrkan och att den som offentlig egendom betraktad 
historiskt inte disponerats för andra ändamål än 
Svenska kyrkans verksamhet.

Frågan om vem eller vad som i privaträttslig 
mening var ägare till den statskyrkliga egen-
domen har haft en framskjuten plats i alla de tre 
stora utrednings omgångarna sedan 1958. 1958 års 
 utredning lutade åt att frågan var oavgörbar med 
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hänsyn till alla förändringar av ägande- och kyrko-
rättsliga regelverk som ägt rum under statskyrkans 
långa historia.25 Den Myrdalska utredningen lutade 
åt att den kyrkliga egendomen väsentligen tillhörde 
lokalsamhället med argumentet att den byggts och 
förvaltats med hjälp av kyrkoskatten.26 På 1990-talet 
ägnade ERK-utredningen stor möda åt att visa att 
den statskyrkliga egendomen väsentligen måste 
förstås som ägd av kyrkan, främst av församling-
arna.27 Detta banade även väg för att riksdagen kunde 
undanröja den rättshistoriskt mångtydiga frågan om 
vem som ägde kyrkorna. Vid relationsförändringen 
blev huvudsakligen församlingarna kyrkornas 
ägare.28  Utredningen bidrog också med ägande-
rättsliga argument för att den kyrkliga egendomen 
skulle följa med Svenska kyrkan vid relationsföränd-
ringen även om denna avsikt varit politiskt avgjord 
sedan 1968.  Härigenom dämpades intrycket av att 
 överföringen av den  kyrkliga  egendomen innebar en 
radikal  särbehandling av Svenska kyrkan. Om denna 
redan i allt väsentligt redan ägdes av kyrkan kunde 
detta tolkas som att någon överföring av offentlig 
egendom till ett enskilt samfund inte ägde rum, 
givet en rättslig identitet mellan Svenska kyrkan 
inom statskyrko ordningen och Svenska kyrkan som 
fritt  trossamfund. I vidare bemärkelse var det just 
denna identitet som Svenska kyrkan av inomkyrk-
liga skäl var mycket angelägen om att framhålla.    

Kyrkoavgiften
Uppgörelsens fjärde punkt rörde växlingen av 
kyrkoskatt till kyrkoavgift. Kyrkoavgiften utgör 
cirka  1  procent av medlemmarnas till kommunal 
inkomstskatt taxerade inkomst och är Svenska 
kyrkans största inkomstkälla (13,2 miljarder kronor 
201529).

25. SOU 1967:46. Kyrklig egendom. Skattefrågor. Prästerskapets privilegier, s. 37–222.
26. SOU 1972:36, s. 18.
27. SOU 1992:9, s. 369–384.
28. Prop. 1997/98:116. Staten och trossamfunden. Bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund.
29. Svenska kyrkans årsredovisning, 2015.
30. Andra kyrkolagsutskottets betänkande, 1995.
31. Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationsavdelning. E-post 2016-09-28.

Förlusten av beskattningsrätten följde med avskaf-
fandet av kyrkans rättsliga status som del av det 
allmänna. Man kan också formulera det omvänt. 
Genom att medborgarnas tvingande medlemskap 
i kyrkokommunen upphörde förlorade kyrkan 
beskattningsrätten. Denna rätt förutsatte att ingen 
kunde lämna kyrkokommunen. Förmodligen har 
majoriteten av alla dem som sedan 1951 utträtt ur 
trossamfundet Svenska kyrkan varit omedvetna 
om att de, trots detta, kvarstått som skattskyldiga 
medlemmar av den offentligrättsliga Svenska kyrkan, 
om än med reducerad skatteplikt. Kyrkomötet 1995 
ville visserligen att själva beteckningen ”skatt” skulle 
behållas, synbarligen för att markera att Svenska 
kyrkan förblev en del av den nationella, offentliga 
samhällsordningen, om än inte längre i statskyrko-
ordningens formella bemärkelse.30 I tre avseenden 
innebär växlingen dock att tydliga element av en 
statskyrkoordning består. 

Det första är den lagreglerade skyldigheten för 
medlemmar att betala kyrkoavgift. Inget annat 
samfund och inte heller någon annan enskild orga-
nisation eller förening åtnjuter ett sådant lagskydd 
av sina medlemsavgifter.

Det andra är att staten, genom Skatteverket, 
åtar sig att utan kostnad för Svenska kyrkan sköta 
uppbörden av kyrkoavgiften och distribuera den till 
församlingarna. Skatteverkets beräkning av värdet av 
subventionen är 110 miljoner kronor/år. Inget annat 
samfund åtnjuter denna favör. Däremot sköter 
Skatteverket numera, mot betalning, uppbörden 
av medlemsavgifter även åt fyra andra samfund.31 
Någon tidsgräns för subventionen och för den 
förvaltningsmässiga symbiosen mellan stat och 
kyrka genom Skatteverket sattes inte ut.
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I det tredje och viktigaste avseendet består statskyrko-
ordningen genom att kyrkoavgiften ur medborgarnas 
synpunkt framträder och behandlas som en skatt. 
Det ekonomiska, politiska och symboliska värdet 
för Svenska kyrkan av att få kyrkoavgiften indriven 
i samband med och som en skenbar del av den 
allmänna inkomstbeskattningen, kan bedömas vara 
långt mycket större än värdet av den direkta subven-
tionen på 110 miljoner kronor/ år. Politiskt och 
symboliskt framträder därigenom Svenska kyrkan 
inför skattebetalarna som en  bestående del av den 
offentliga samhällsordningen. Det stora ekonomiska 
värdet visar sig indirekt var fjärde år i samband med 
kyrkovalen. När medborgarna härigenom påminns 
om sitt medlemskap i Svenska kyrkan sker en kraftig 
ökning av antalet anmälningar om utträde.32 Man 
kan på goda grunder anta att en avsevärd del av 
Svenska kyrkans medlemmar är omedvetna om sitt 
medlemskap och medlems avgiftens storlek.

De kyrkliga handlingarnas offentlighet
Enligt Lagen om Svenska kyrkan lyder de delar av 
Svenska kyrkans handlingar som rör begravningar 
och hanteringen av kyrkoantikvarisk ersättning 
under Arkivlagen och offentlighetsprincipen. I dessa 
avseenden behåller Svenska kyrkan en offentlig-
rättsligt reglerad status. På eget initiativ har Svenska 
kyrkan beslutat att Svenska kyrkans handlingar i sin 
helhet skall vara allmänt tillgängliga enligt samma 
principer som gällde innan relationsförändringen.33 
Man markerar därigenom sin önskan att bibehålla 
kyrkans karaktär av offentlig institution. 

Begravningsverksamheten
Genom principbeslutet 1995, senare utredd och 
fastställd genom Begravningslagen 1998, blev 
Svenska kyrkan genom sina lokala församlingar och 
kyrkliga samfälligheter huvudman för all begravnings-

32. Preliminär månadsstatistik för aktiva in- och utträden. Källa: Svenska kyrkan.
33. Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2017-01-01, kap. 53.
34. Uppgifterna kommer från Skatteverkets informationsavdelning. E-post 2016-09-28.
35. SOU 1972:36, s. 82–87.
36. SOU 1978:1, s. 53–59.

verksamhet utanför Tranås kommun och Stock-
holms stad. Begravningsverksamhet är ett offentligt 
åtagande, en skyldighet för det allmänna. Det 
kyrkliga huvudmannaskapet för huvuddelen av verk-
samheten har därför innebörden att Svenska kyrkan 
tilldelas samma offentliga ansvarsuppgifter som man 
(bortsett från i Tranås och Stockholm) hade inom 
ramen för statskyrkoordningen. Genom uppgö-
relsen om begravningsverksamheten består alltså en 
väsentlig del av den gamla statskyrkoordningen.

Begravningsavgiften är en skatt som alla 
med borgare betalar och den uttas som en procent-
sats (i genomsnitt cirka 0,24 procent) av den 
till kommunal beskattning taxerade inkomsten. 
Uppbörden sker genom Skatteverket och adminis-
treras av Kammarkollegium, som å statens vägnar 
årligen fastställer avgiftens nivå. Detta sker efter 
att man har granskat kostnadsberäkningar från 
de två kommunala och de 631 (år 2016) lokala 
 kyrkliga huvudmännen. Begravnings verksamheten 
är Svenska kyrkans största offentligt finansierade 
inkomstkälla och uppgår 2016 till cirka 4 miljarder 
kronor.34

I den långa utredningshistorien har frågan om 
Svenska kyrkan vid en relationsförändring skulle 
behålla begravningsverksamheten eller överlämna 
den till kommunerna diskuterats ingående. Den 
Myrdalska utredningen 1972 var tydlig med att de 
två stora civila samhällsuppgifterna i den  dåvarande 
ordningen, folkbokföring och begravningsverk-
samhet, av principiella religionsfrihetsskäl inte 
borde kvarstå hos Svenska kyrkan vid en skils-
mässa. Kommunerna skulle bli huvudman för 
begravningarna.35 Även i 1978 års förslag skulle 
kommunerna vara huvudmän för begravningsverk-
samheten, men församlingarna skulle regelmässigt 
kunna engageras som utförare.36 Före den sista 
utredningsomgången beslutade riksdagen att flytta 
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folkbokföringen till Skatteverket. I uppgörelsen 
om begravnings verksamheten kom praktiska och 
historiskt -symboliska skäl att tala för att Svenska 
kyrkan skulle behålla begravningsansvaret.

Kyrkoantikvarisk ersättning och den bevarade 
kulturminneslagen
Att Svenska kyrkan vid en separation från staten 
skulle behålla sina kyrkor, kyrkplatser och 
kyrkliga  inventarier hade förordats av 1958 års 
utredning, av den Myrdalska utredningen och 
stat–kyrka förhandlarna 1978. Enstaka principiella 
invändningar mot detta kan vi tidigt finna hos 
företrädare för kulturminnesvården. I remissvar på 
den Myrdalska utredningen 1972 från den stora 
museiutredningen MUS 65 och från Riksantikva-
rieämbetet pekade man på en konflikt mellan den 
självständiggjorda Svenska kyrkans roll som tros-
samfund och rollen som förvaltare av ett mycket 
stort antal kulturhistorisk värdefulla kyrkor. MUS 
65 föreslog ett kommunalt ägande av kyrkorna.37 
Även om problemet med ansvaret för kyrkligt över-
taliga kulturhistoriskt värdefulla kyrkor berörts i 
tidigare statliga och kyrkliga utredningar gavs frågan 
ingen vikt i Kyrkoberedningen 1994 eller i reger-
ingens principförslag 1995. Vaga tankar i det äldre 
utredningsmaterialet om att staten skulle ta ansvar 
för dessa kyrkor fördes aldrig vidare och skulle ur 
Kyrkoberedningens synpunkt ha skapat problem 
med principen att relations förändringen skulle 
vara ekonomiskt neutral för staten. Något mandat 
att föreslå ett utvidgat statligt ägande av övertaliga 
kyrkor hade man inte. I utredningen Den kulturhis-
torisk värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga 
arkiven (SOU 1997:43) menade man att det inte 
fanns något övertalighetsproblem att tala om.38 
Det var först tio år efter relationsförändringen som 
frågan åter kom på bordet. 

37. SOU 1974:9. Samhälle och trossamfund. Sammanställning av remissyttranden över betänkanden av 1968 års beredning om stat och kyrka. 
Utarbetad inom utbildningsdepartementet, s. 306.
38. SOU 1997:43. Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven, s. 138.
39. Om bakgrunden till KAE, se Magdalena Hillström kapitel 9 i denna antologi.
40. Prop. 1995/96:80. Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan.

Att staten vid en skilsmässa skulle ge någon form 
av bidrag till det kulturhistoriskt motiverade kyrko-
underhållet var däremot tidigt klart.  Magdalena 
Hillström har analyserat den långa vägen fram till 
riksdagsbeslutet om kyrkoantikvarisk ersättning 1998, 
senare infogad som § 16 och följande i Kulturmil-
jölagens kapitel 4.39 Här ska jag först inrikta mig på 
hur den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) ska 
förstås i ljuset av frågan om statskyrkosystemets 
fortbestånd.

I frågan om den kyrkliga egendomen i allmänhet 
lutade ERK och Kyrkoberedningen åt att denna 
väsentligen borde förstås som Svenska kyrkans histo-
riskt etablerade egendom i privaträttslig mening. 
När det gäller kyrkobyggnaderna finns fyra huvud-
inriktningar i synen på ägandet. (A) Enligt Lagen 
om trossamfund äger Svenska kyrkan genom sina 
församlingar kyrkorna. (B) I avtalet mellan staten 
och Svenska kyrkan från år 2000 fastslås att ansvaret 
för att bevara de kulturhistoriskt värdefulla kyrkorna 
delas mellan Svenska kyrkan och staten. (C) I 
 regeringens principförslag 1995 fastläggs principen 
att kyrkorna betraktade som kulturarv ”tillhör hela 
Svenska folket” och ”är hela samhällets egendom”.40 
(D) Den fjärde huvudriktningen när det gäller 
ägande är att staten genom Kulturminneslagen 
kapitel 4 lagfäst en omfattande kulturhistoriskt 
 motiverad inskränkning av ägarnas förfoganderätt 
över kyrkorna. I 2 § föreskrivs att alla Svenska kyrkans 
(ca 3.400) kyrkor skall bevaras och vårdas så att deras 

”utseende och karaktär inte förvanskas” och i 3 § att 
alla väsentliga förändringar av kyrkor uppförda före 
1940 (ca 2.700) kräver  länsstyrelsens (ursprungligen 
Riksantikvarieämbetets) godkännande. Jag menar 
att förarbetenas försök att upphäva den uråldriga 
oklarheten om vem som äger kyrkorna misslyckades 
och att oklarheterna i stället vidarefördes i en ny 
fyrhövdad form som innebär att kyrkorna samtidigt
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ägs (1) av Svenska kyrkan, (2) av Svenska kyrkan och 
staten gemensamt, (3) av svenska folket och (4) av 
staten.

I Kyrkoberedningen argumenterade man 
för att kulturminneslagens inskränkningar av 
för foganderätten måste kompenseras med ett 
statligt bidrag till kyrkounderhållet för att inte 
uppfattas som  illegitima av församlingarna.41 Detta 
var ett av huvud motiven för ett årligt statligt bidrag 
till Svenska kyrkan som utredningen framförde. 
Tidigare hade Statskontoret på ERK-utredningens 
uppdrag gjort en beräkning av de kulturhistoriskt 
motiverade kostnaderna för kyrkounderhållet. 
 Statskontoret kom fram till att dessa uppgick till 
400 miljoner kronor per år i 1990 års penning-
värde.42 Det är från denna utredning som summan 
460 miljoner   kronor/ år i riksdagsbeslutet om kyrko-
antikvarisk ersättning 1998 stammar. Summan utgör 
i dagsläget ungefär hälften av statens sammanlagda 
utgifter för kulturmiljövård och betalas i sin helhet 
ut till Svenska kyrkan centralt, som fördelar den. 
Det bör noteras att ersättningen inte är knuten till 
kyrkobyggnaderna som sådana. Den utgår endast 
till av Svenska kyrkan ägda kyrkor. Säljs en kyrka 
följer lagskyddet med, men inte rätten till kompen-
sation för inskränkning i förfoganderätten eller för 
överkostnader. Inga andra samfund har lagstadgad 
rätt till ekonomiskt bidrag för att upprätthålla sina 
kulturhistoriskt värdefulla gudstjänstlokaler.

Storleken av Statskontorets beräkning av de 
 antikvariska överkostnaderna var troligen överras-
kande. Någon sådan beräkning hade aldrig gjorts 
tidigare. Inom statskyrkoordningen betalades 
nästan allt underhåll av församlingskyrkorna med 
kyrkoskatten inklusive bidrag från inomkyrkliga 
utjämningssystem och det fanns ingen anledning att 
försöka skilja ut den del av underhållskostnaderna 

41. SOU 1994:42, s. 129.
42. SOU 1992:9. Bilaga 1. Statskontoret. ”Förvaltning av kyrkans kulturhistoriska arv”, s. 415–442.
43. Se Magdalena Hillström kapitel 9 i denna antologi. 
44. SOU 1994:42, s. 130.
45. Prop. 1998/99:38. Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.
46. SOU 1997:43, s. 109–116.

som utgjordes av särkostnader till följd av KML. 
Fattiga församlingar hade kunnat få bidrag från 
Kyrkofonden om byggnadsunderhållet var för 
betungande. Större statliga antikvariskt motiverade 
bidrag hade i stort sett bara kommit ifråga när det 
gäller domkyrkorestaureringar.43 

När Kyrkoberedningen resonerade om ett statligt 
bidrag till kyrkounderhåll infogades den specifika 
antikvariska hänsynen i ett större sammanhang:

Enligt vår mening kan grunden för ett samhällsstöd 
formuleras utifrån tanken att detta stöd ska ge 
församlingarna en ekonomi som är tillräckligt 
god för att garantera kyrkobyggnadernas bestånd. 
Som motprestation till sådant stöd får Svenska 
 kyrkan utföra underhållet enligt de specialiserade 
krav som följer av Kulturminneslagens bestäm-
melser. Samhällets förstahandsintresse i fråga om 
kyrko underhållet gäller emellertid inte denna frå-
ga, även om den givetvis har en hög angelägenhet. 
Förstahandsintresset avser i stället bevarandet och 
fort levandet i sig av kyrkobyggnaderna. Därför 
blir det också naturligt att knyta samhällsstödet till 
dessa faktorer.44

Men så blev det inte. Staten var inte intresserad av 
att binda sig vid ett ansvar för kyrkornas bevarande 
i allmänhet.45 Kommittén angående det kyrkliga 
kulturarvet underströk att ersättningen inte fick 
uppfattas som ett bidrag till verksamhet, utan som 
en ersättning för kostnader betingade av kultur-
historiska hänsynstaganden.46

Med avseende på kyrkor, kyrkplatser och kyrkliga 
inventarier består alltså en statskyrkoordning såtill-
vida att (1) staten genom Kulturmiljölagen behåller 
kontrollen över kyrkornas förändring, att (2) staten 
som företrädare för ”hela svenska folket” och ”hela 
samhället” behåller den ideella äganderätten till 
kyrkorna betraktade som nationellt kulturarv och 
att (3) att staten genom KAE substantiellt bidrar till 
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Bild 3. Plåtslagare på Storkyrkans 
tak, Stockholm, 1903. Foto: Nordiska 
museet. Id: NMA 0039101.
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kyrkornas underhåll och (4) att det endast är den 
gamla statskyrkoordningens kyrkor som omfattas av 
den antikvariska ersättningen.

Avtalet mellan stat och kyrka
Ett avtal mellan staten och Svenska kyrkan ” angående 
de kyrkoantikvariska frågorna” diskuterades i Kyrko-
beredningen, aviserades i princippropositionen 1995 
och undertecknades i februari år 2000. Avtalets 
uppgifter är att förtydliga en ömsesidig förståelse av 
att Svenska kyrkan, genom relationsförändringen, 
inträder i en särskild samhällsroll som förvaltare av, 
som det heter i avtalsingressen, ”den största delen av 
vårt kulturarv”; att Svenska kyrkan är införstådd med 
att rätten till detta kyrkliga kulturarv tillkommer 

”hela folket” och alla medborgare; att kyrkorna skall 
hållas tillgängliga för allmänheten i minst lika stor 
utsträckning som tidigare; att Svenska kyrkan ska 
förvärva erforderlig antikvarisk kompetens för att 
sköta kyrkorna; att man ska samverka och samråda 
med berörda  antikvariska myndigheter och slutligen 
att man regelbundet till regeringen skall rapportera 
hur man löst sina uppgifter.47 

Genom avtalet förtydligas att en statskyrko-
ordning består i den meningen att Svenska kyrkan 
avseende kyrkobyggnadsförvaltning inträder i en 
formell roll som nationell samhällsinstitution med 
ansvar för en uppgift som tillhör det allmänna. När 
det gäller Svenska kyrkans skyldighet att rapportera 
sin verksamhet på det kyrkoantikvariska området 
till regeringen behandlas man som likställd med en 
regeringen underställd offentlig myndighet. Namnet 
på dessa var femte år återkommande redovisningar 
är ”kontrollstationer” och det vittnar också om att 
i kyrkobyggnadsantikvarisk mening så är ett stats-
kyrkosystem förfarande i kraft. Det är staten som 
har det yttersta ansvaret för det kyrkohistoriska arvet 
och Svenska kyrkan utför dessa förvaltningsupp-
gifter på samhällets vägnar och på statens uppdrag.

47. Överenskommelse mellan staten och Svenska kyrkan i frågor som rörde kulturhistoriska värdena, Ku2000/470/Ka.
48. Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontroll stationen 2014. 
Svenska kyrkan, 2013.
49. Sören Ekström, ”Kungen och bekännelsen”, Svensk kyrkotidning 2010.

Svenska kyrkans ledning är helt införstådd med 
denna ordning. I förordet till redovisningen inför 
den senaste kontrollstationen 2014 skriver ärke-
biskop Anders Wejryd och generalsekreterare Helén 
Ottosson Lovén:

Vem äger kulturarvet? Sedan 2000 äger Svenska 
kyrkan byggnader och artefakter. Men i djupare 
mening är det kyrkliga kulturarvet allas och Sven-
ska kyrkan dess förvaltare. Vår uppgift är att låta var 
och en ta del av det arv vi fått ansvar för.48 

Att Svenska kyrkan genom kyrkoantikvarisk ersätt-
ning och avtalet med staten formaliseras som en, 
visserligen inte statlig, men nationell och offentlig 
kulturminnesvårdande samhällsinstitution, är ytter-
ligare ett tydligt uttryck för att relations förändringen 
år 2000 inte innebar statskyrkosystemets upphö-
rande utan att ett gammalt statskyrkosystem ersatts 
av ett annat. Ersättningen och avtalet mellan stat 
och kyrka är, som jag ska återkomma till, också 
de klaraste uttrycken för att det nya statskyrko-
systemet har en historisk-antikvarisk karaktär och 
legitimitetsgrund.

Successionsordningen
Anledningen till att grundlagskravet på  monarkens 
och tronarvingarnas bekännelse till den ”rena 
evangeliska tron” inte ströks, som Kyrkobered-
ningen föreslagit och Svenska kyrkan förordat, var 
att Hovstaterna i remissomgången 1994 visserligen 
inte motsatte sig det men meddelade monarkens 
obekvämhet. Regeringen ville inte ta strid med 
kungen och ansåg inte att riksdagen var mogen att 
ta ställning till frågan.49 Bibehållandet av grundlags-
paragrafen blev en principiellt mycket apart, 
oavsiktlig del av relationsförändringens lag- och 
avtalsreglerade innebörd. Av hövlighet mot kunga-
huset förblir den svenska staten på papperet en 
evangelisk stat.
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Paragrafen står i stark motsättningen till  principen 
om statens neutralitet i trosfrågor i Lagen om tros-
samfund och dessutom i stark motsättning till 
principen om individens grundlagsfästa religions-
frihet. I det senare fallet kan man tänka sig ett försvar 
på två grunder. Den svagare är att sedan 1809 har våra 
grundlagar förbjudit staten att tvinga medborgarna 
i frågan om religiös tro50, vilket inte hindrat staten 
att genom Kyrkolagen utöva ett genom gripande 
sådant tvång mot medborgarna ända fram till år 
2000 (inklusive icke-medlemmars skattskyldighet 
till Svenska kyrkan). Såväl 2 § Regerings formen 
som 4 § Successionsordningen tvingar konungen 
och tronföljarna till tro. Varför inte fortsätta med 
att enligt urminnes hävd ta mycket lätt på grund-
lagarna i religionsfrihetsfrågor? När det gäller 
Successionsordningen kunde man, med ett starkare 
argument, hävda att religionsfriheten är en princip 
som reglerar relationen mellan medborgarna och 
staten. Eftersom monark och tronarvingar är en del 
av staten, inga medborgare, så omfattas de inte av 
rätten till religions frihet.51 Så småningom skall jag 
argumentera för att bibehållandet av 4 § Succes-
sionsordningen inte är ett så udda och principvidrigt 
inslag i uppgörelsen som det i förstone verkar vara.

En summering
1. Av de nio huvudpunkterna i den genom lag och 

avtal reglerade innebörden av relationsförändringen 
vittnar två om att den gamla statskyrkoordningen 
består i stark formell mening. Det är Lagen 
om Svenska kyrkan och den bibehållna 4 § i 
Successions ordningen. Det är Sveriges riksdag som 
i lag fastställer huvuddragen av Svenska kyrkans tro, 
organisation och verksamhet och dess karaktär av en 
i hela landet verksam öppen folkkyrka. Successions-
ordningen identifierar (i följd av Regeringsformen 
1809) staten som en evangelisk stat genom statsche-
fens och tronarvingarnas tvingande bekännelse till 
denna tro.

50. Regeringsformen 1809 § 16.
51. Det är förre hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt som upplyst mig om detta argument.
52. Persson, 2007.

2. I två klara avseenden behåller Svenska 
kyrkan ställningen som en i lag och avtal defi-
nierad huvudman för offentliga ansvarsuppgifter 
och som del av den offentliga samhällsordningen. 
Det ena gäller begravningsverksamheten och det 
andra gäller förvaltningen av ett hela folket tillhö-
rigt kulturarv av kyrkobyggnader. Det finns också 
en tredje, otydligare bestämd, bestående nationell 
samhällsuppgift för det fria samfundet. Det signa-
leras i föreskriften i Lagen om Svenska kyrkan att 
Svenska kyrkan även som fritt trossamfund är ”en 
öppen folkkyrka”. Tolkat inom ramen för den 
sentida statskyrkliga folkkyrkotanken innebär detta 
att Svenska kyrkan genom lag behåller ställningen 
som en konfessionsöverskridande nationell medbor-
garkyrka. Här kan man anmärka, att för det relativt 
starka motståndet mot en relationsförändring inom 
den socialdemokratiska regeringen 1994–95, anfört 
av finansminister Göran Persson, var bibehållandet 
av statskyrkan som nationell gemenskapsinstitution 
ett huvudargument.52

3. I ett symboliskt och ekonomiskt viktigt avse-
ende, nämligen kyrkoavgiften och dess uppbörd, 
behåller Svenska kyrkan i  praktiken en skenbar 
status som offentligt organ.

4. Inordningen av vissa delar av Svenska kyrkans 
verksamhet under Arkivlagen och offentlighets-
principen och den nya Kyrkoordningens föreskrift 
om att Svenska kyrkan i alla delar ska iaktta den 
gamla ordningens offentlighetsprincip, innebär 
att det enskilda samfundet behandlas som, och 
söker uppträda som, en del av den offentliga 
samhällsapparaten. 

5. Om en statskyrkoordning definieras som att 
staten systematiskt privilegierar ett trossamfund före 
andra, så innebär relationsförändringen att en sådan 
ordning består. (1) Inget annat samfund kunde 
komma ifråga för att betros med skötseln av samhäl-
lets begravningsverksamhet. Att, av hänsyn till 
principen om statens neutralitet till trossamfunden, 
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tvinga kommunerna att axla denna uppgift var 
inte politiskt aktuellt och kanske oförenligt med 
principen om att relationsförändringen skulle vara 
statsekonomiskt neutral. (2) Om det är ett privi-
legium, eller inte, för ett samfund att få sin tro, 
organisation och verksamhet fastställd i lag kan man 
tvista om, men det är i alla fall en dramatisk form 

av särbehandling. (3) Efter engångsöverföringen 
år 2000 av den statskyrkliga egendomen till det 
enskilda samfundet Svenska kyrkan, och efter utlö-
pande av skattebefrielsen för prästlönetillgångarna 
2010, består särbehandlingen av den kostnadsfria 
uppbörden av kyrkoavgiften och (4) av förhållandet 
att staten endast tar ansvar för Svenska kyrkans 

Bild 4. Prins Oscars dop den 27 maj 2016. Foto: Claudio Bresciani. Källa: Sveriges kungahus.
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kyrkor och ersätter antikvariska överkostnader för 
vården av dem med 460 miljoner kronor/ år.53

DEN NYA STATSKYRKOORDNINGENS 
 ANTIKVARISKA INRAMNING
Att en statskyrkoordning i flera avseenden består 
är inte överraskande. Alltsedan den Myrdalska 
 utredningen 1968 har det politiska systemet varit 
inriktat mot att relationsförändringen skulle bli 
så smärtfri som möjligt för alla parter. I den sista 
omgången kom Svenska kyrkans egen strävan 
att, vid en formell frigörelse från staten, bibehålla 
många av huvuddragen i sin gamla samhällsroll 
och en intakt ekonomisk ställning, att väga tungt. 
Att staten var benägen att gå kyrkan tillmötes var 
uppenbart, även om många riksdagsmän nog gärna 
velat slippa stifta Lagen om Svenska kyrkan, som, 
jämte den oavsiktligt bibehållna § 4 Successions-
ordningen, framträder som den största principiella 
anomalin i uppgörelsen.

Sören Ekström, generalsekreterare i Svenska 
kyrkan 1987–1999 och en förgrundsperson i 
förhandlingarna, understryker att upplösningen 
av det statskyrkliga äktenskapet varken blev, eller 
var avsett att bli, ett radikalt uppbrott.54 Hans 
bedömning grundas i en stor förtrogenhet med 
komplexiteten, inte bara i de historiskt ackumu-
lerade  relationerna mellan stat och kyrka, utan 
också med det vankelmod som, in i det sista, fanns 
hos bägge parterna i detta åldriga, allt mer hopp-
löst otidsenliga äktenskap. I en rad propositioner 
erkänns principen om statens neutralitet i trosfrågor, 
omedelbart följd av påståendet att ”den långa histo-
riska förbindelsen mellan stat och kyrka” motiverar 
ofrånkomliga avsteg från densamma.55 Hänsyn till 
historien och bevarandet av historien blev ledmo-
tivet för det officiella berättigandet av hur det 
gamla statskyrkosystemet förvandlades till ett nytt 

53. Här bortser jag från att staten, numera genom Statens fastighetsverk, tidigare genom Vitterhetsakademin/Riksantikvarieämbetet, äger 
ca tio kulturhistoriskt värdefulla kyrkor som decennierna runt 1900 hade övergivits av sina församlingar. I Statens kulturfastigheter – urval 
och förvaltning för framtiden (SOU 2013:55), föreslogs, utan resultat, att Svenska kyrkan skulle återta ansvaret för dessa.
54. Ekström, 2003, s. 235.
55. Prop. 1995/96:80; 1997/98:116; 1998/99:38.

statskyrkosystem. Genom att statens  särbehandling 
av Svenska kyrkan berättigas av dess historiska 
särställning och dess nationella kulturhistoriska 
förvaltningsuppgifter innebär relations förändringen, 
ur statsordningens synvinkel, att en obsolet religiöst 
motiverad statskyrkoordning vidareförs i en modern 
antikvariskt motiverad form.

Det klaraste förvaltningsmässiga uttrycket 
för detta är givetvis att Svenska kyrkan officiellt 
tilldelats ett samhällsuppdrag som förvaltare av 
det nationella kulturarvet bestående av Svenska 
kyrkans egna kyrkor, kyrkplatser och inventarier. 
Ordningen innebär att kyrkorummet samtidigt är 
trossamfundets primära religiösa kultplats och ett 
av länsstyrelsernas tillståndsgivning kontrollerat 
nationellt kyrkligt kulturminne vars bevarande är 
en nationell uppgift som Svenska kyrkan utför på 
statligt uppdrag. Om relationsförändringen trots allt 
innebär ett stort historiskt steg mot en senkommen 
sekularisering av den svenska staten, så innebär den 
samtidigt en genomgripande sekulär musealisering 
av kyrkorummet och av Svenska kyrkans offentliga 
uppgifter i samhällsordningen.

De två mest symboldigra uttrycken för en ny 
antikvariskt inramad statskyrkoordning är den 
oförändrade 4 § Successionsordningen och den 
bibehållna traditionen att riksmötet öppnas med en 
gudstjänst. Bägge markerar att staten i symbolisk-
historisk bemärkelse förblir en evangelisk stat. Att 
det är genom monarkin som en stark symbolisk 
förbindelse mellan stat och kyrka upprätthålls är 
betydelsefullt. Monarkin i Sverige har överlevt sin 
principiella oförenlighet med en modern liberalde-
mokratisk statsordning genom att förlänas rollen 
som en museal nationell gemenskapsinstitution, en 
symbolisk-historisk statsteater. Genom relationsför-
ändringen framträder starka drag av att även Svenska 
kyrkan fogas in som en bestående symbolladdad 
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nationell gemenskapsinstitution på denna statshis-
toriska teaterscen.

Även i andra delar i uppgörelsen kan man finna 
den historiska legitimitetsgrunden för den nya 
ordningen.

(1) Både ERK och Kyrkoberedningen menar att 
en väsentlig legitimitetsgrund för att överföra den 
statkyrkliga egendomen till det nya trossamfundet 
är att denna egendom historiskt kan förstås som 
principiellt tillhörig Svenska kyrkan. Problemet är 
att en annan och rimligtvis tyngre vägande legitimi-
tetsgrund, nämligen statens önskan att ge Svenska 
kyrkan goda framtida ekonomiska villkor (och den 
redan 1968 proklamerade politiska avsikten att egen-
domen skulle få behållas), inte var enkelt förenlig 
med den nya huvudprincipen om statens neutralitet 
till trossamfunden. Om egendomen historisk sett var 
starkt bunden till kyrkan kunde man skapa intrycket 
av att någon överföring av offentlig egendom till det 
fria samfundet inte ägde rum.  

(2) Genom Lagen om Svenska kyrkan före-
föll riksdagen paradoxalt nog behålla den statliga 
beslutsmakt över Svenska kyrkans tro, organisation 
och verksamhet som det var relationsförändringens 
uppgift att upphäva. Detta var en eftergift till Svenska 
kyrkan som fick formen att riksdagen bekräftade 
och gav sitt erkännande åt den historiskt etablerade 
huvudkaraktären hos trossamfundet. Lagen kan lite 
tillspetsat beskrivas som en ”historisk frysning” av 
en övergripande del av det immateriella svenskkyrk-
liga kulturarvet. Den är analog till den historiska 
frysningen av det materiella svenskkyrkliga kultur-
arvet genom Kulturmiljölagen, som föreskriver att 
alla Svenska kyrkans kyrkor ska vårdas så att ”deras 
utseende och karaktär inte förvanskas”.56 

(3) Också när det gäller begravningsverksam-
heten för relationsförändringen en historiskt 
etablerad ordning vidare. Den dominerande folk-
liga traditionen med kyrkliga begravningar och 

56. Kulturmiljölag (1988:950) 4 kap. 2§.
57. Döpta i % av alla födda: 79,1 (1995) 45,6 (2015). Konfirmerade i % av alla 15-åringar: 50,7 (1995) 27,8 (2015). Kyrkligt vigda i % av alla 
giftermål: 63,3 (1995) 33,5 (2015). Kyrkligt begravda i % av alla begravda: 89,3 (1995) 76,5 (2015). Döpta, konfirmerade, vigda och begravda 
enligt Svenska kyrkans ordning år 1970–2015. Källa: Svenska kyrkan.

förhållandet att begravningsplatser och kyrkplatser 
ofta sammanfaller spelade en avgörande roll för att 
motivera att den gamla ordningen fick bestå. För 
Svenska kyrkan fanns starka både symboliska och 
ekonomiska skäl att få behålla denna offentliga 
ansvarsuppgift. Från statens sida fanns goda prag-
matiska skäl att slippa en stor omorganisation av 
huvudmannaskapet för begravningarna. Ser man till 
befolkningens efterfrågan på rituella svenskkyrkliga 
tjänster (gudstjänst/nattvard, dop, konfirmation, 
vigsel och begravning) efter principbeslutet 1995 är 
det tydligt att kyrkan som begravningstempel och 
kyrkogård har en långt starkare folklig förankring än 
som rum för övriga rituella tjänster. Medan besök i 
söndagshögmässan, dop, konfirmationer och kyrk-
liga vigslar i det närmaste halverats de senaste 20 
åren har de kyrkliga begravningarna bara minskat 
med 13 procent och utgör fortfarande tre fjärde-
delar av alla begravningar.57 Den monumentala 
historiciteten hos gravarnas kyrkor där ”våra fäder 
sova under kyrkohällen”, som det heter i Verner 
von Heidenstams Sverige, bidrar till att förtydliga 
Svenska kyrkans alltmer framträdande ställning som 
kulturminnesinstitution. 

AVSLUTANDE REFLEXION
Principbeslutet om en relationsförändring mellan 
staten och Svenska kyrkan var resultatet av en 
komplex kompromiss. Den gjordes efter ett 37-årigt 
utrednings- och förhandlingsarbete, vars omfatt-
ning helt saknar motstycke i Sveriges historia. Mätt 
i mängden ny lagtext och mängden avskaffad 
lagtext är detta den mest omfattande förändringen 
av den svenska samhällsordningen som genom-
förts. Det främsta uttrycket för kompromissen var 
att många drag av en statskyrkoordning kom att 
behållas. Härigenom inträder en ny typ av offent-
lighetsordning i Sverige som innebär att Svenska 
kyrkan behåller en ställning som offentlig, nationell 
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samhällsinstitution, utan att i traditionell offentlig-
rättslig mening längre vara en del av det allmänna. 
Svenska kyrkan heter efter relationsförändringen 
fortfarande Svenska kyrkan, som om det även fort-
sättningsvis egentligen bara finns en kyrka i Sverige. 
Symboliskt-historiskt förstärkt av färgglada detaljer 
som successionsordningens fjärde paragraf och 
riksmötets inledning med en gudstjänst i kungafa-
miljens närvaro, förblir Svenska kyrkan den svenska 
nationella samhällsordningens kyrka. Folkkyrkotra-
ditionen har sedan länge betonat kyrkans ställning 
som rikstäckande, nationell gemenskapsinstitution. 

Relationsförändringen innebär trots detta ett 
stort historiskt steg mot en slutlig rättslig sekulari-
sering av den svenska staten. Kvarvarande formella 
uttryck för en statskyrkoordning är alla relativt enkla 
att avveckla när riksdagen känner sig mogen för 
detta.58 När det gäller de två tunga bestående banden 
mellan staten och kyrkan, begravningsverksamheten 
och det delade kyrkoantikvariska ansvaret, är dessa 
ur statens synvinkel praktiska lösningar som visser-
ligen innebär en historisk motiverad särbehandling 
av Svenska kyrkan, men som inte principiellt 
behöver ifrågasätta statens senkomna sekularisering. 
Ur statens synvinkel fick relationsförändringen en 
bekväm, om än relativt kostsam lösning.

När det gäller det symboliskt-historiska vidare-
förandet av Svenska kyrkan som nationell offentlig 
gemenskapsinstitution, bevarandet av Svenska 
kyrkans roll som begravningsinstitution och den 
starka markeringen av kyrkorna som omistligt natio-
nellt kulturarv, så var relationsförändringen troligen 
också bekväm för en bred kulturkristen folkopinion. 
Med ”kulturkristen” menar jag då personer som inte 
har någon bestämd evangelisk tro, som sällan går i 

58. ”Men det är väl en trolig utveckling att denna särställning i lagstiftningen för Svenska kyrkan med tiden upphäves.” Ingemar Brohed, 
”Religion och samhälle. Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 och religionsfrihetsfrågorna”. Teologisk tidskrift 
2001:6, s. 549. Det var främst inskränkningen av kyrkans religionsfrihet genom Lagen om Svenska kyrkan Brohed avsåg.
59. David Thurfjell, Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen. Stockholm: Molin & Sorgenfrei, 2015. Kultur kristendomen 
har diskuterats i Danmark. Enligt förre statsministern Anders Fogh-Rasmussen är det en stark dansk kulturkristendom som motiverat 
statskyrkosystemets bevarande i Danmark. (https://www.religion.dk/viden/hvad-er-en-kulturkristen) I Sverige förekommer ibland ut-
trycket ”allmänreligiös” för att beteckna en i religionsutövning passiv opinion som är allmänt sympatisk till kyrkan och upplever kyrko-
rummets helgd. Peter Bexell och Gunnar Weman, ”Både bruka och bevara. En introduktion”. I Peter Bexell och Gunnar Weman (red.), 
Kyrkorummet – kulturarv och gudstjänst. Skellefteå: Artos & Norma, 2008, s. 14.

kyrkan och aldrig deltar i kyrkoval, men som kultu-
rellt identifierar sig med en svenskkyrklig tradition 
och kristna värderingar, som känner respekt och till-
hörighet till de historiska kyrkorummen och sympati 
för kyrkans ceremoniel och sociala verksamhet.59 I 
många avseenden var relationsförändringen också 
bekväm för Svenska kyrkan, manifesterad genom 
den relativt breda uppslutningen kring reformen 
vid kyrkomötet 1995. En stark ekonomisk uppgö-
relse och bestående starka band till staten och den 
gamla ordningen bidrog till att dämpa farhågorna 
på församlingsnivå inför en relationsförändring.

Den knepigaste punkten i uppgörelsen, åtmins-
tone i Svenska kyrkans perspektiv, är den nya 
kyrkoantikvariska ordningen. Den är principiellt 
problematisk i ett större perspektiv och hade redan 
tio år efter relationsförändringen visat sig innehålla 
potentiellt mycket stora praktiska problem.

Principproblemet – religionsfriheten
Ett klassiskt argument mot den svenska 
stats kyrkoordningen var att den stred mot religions-
frihetens principer i två avseenden. Dels inskränkte 
den medborgarnas och andra samfunds religions-
frihet genom att Svenska kyrkan var en integrerad 
del av statsskicket och tillhörighet till den kyrkliga 
kommunen var en tvingande del av medborgar-
skapet. Dels inskränkte den Svenska kyrkan 
religionsfrihet genom dess underordning under 
statsmakten. Relationsförändringen sekulariserar 
staten men innebär samtidigt i två avseenden en 
inskränkning av Svenska kyrkans religionsfrihet. För 
det första genom att kyrkorna – åtminstone den stora 
majoriteten av Svenska kyrkans kyrkor –  definieras 
som nationella kulturminnen som tillhör ”hela 
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folket” och vars förändring kontrolleras av staten 
genom Kulturmiljölagen.60 Rätten för samfundet att 
utforma sina gudstjänstlokaler i enlighet med sin rätt 
att fritt utöva sin religion begränsas. Om Svenska 
kyrkan överlåter en så kallad tillståndspliktig kyrka 
till ett annat samfund så inskränker Kulturmiljö-
lagen också detta andra samfunds religionsfrihet.61 

För det andra inskränker relationsförändringen 
Svenska kyrkans religionsfrihet genom att den 
ikläder samfundet en offentlig sekulär uppgift som 
kulturminnesvårdare på samhällets uppdrag av ”sina 
egna” kyrkor. Förutom att vara ett enskilt trossam-
fund är man en offentlig antikvarisk institution.

En gemensam nämnare för dessa inskränkningar 
är att relationsförändringen innebär en formell, 
antikvariskt definierad sekularisering, en kultur-
historisk musealisering av kyrkornas värdeinnehåll 
och av Svenska kyrkans huvuduppgifter. Kyrko-
rummets primära skyddsvärde för de nya ägarna, 
alltså Svenska kyrkans församlingar, är inte längre 
dess religiösa helgd och dess pastorala användbarhet 
utan dess kulturhistoriska värde som detta definieras 
genom länsstyrelsernas tillsyn och tillståndsgivning 
enligt Kulturmiljölagen.

Som en fråga om begränsningar av Svenska 
kyrkans religionsfrihet finns det knappast något 
genomslag av detta principproblem i 1990-talsmate-
rialet.62 Indirekt berördes problemet i Statskontorets 
utredning av hur stora de kulturhistoriskt motiverade 
kostnaderna för kyrkounderhållet var. Inledningsvis 
säger man:

En från staten åtskild kyrka måste göra sina egna 
ekonomiska prioriteringar och det allmänna kan 
inte kräva att förvaltningen av kyrkohistoriska    
byggnader prioriteras framför kyrkans kärnupp-
gifter.63 

60. För Svenska kyrkans kyrkor byggda före 1940 gäller enligt KML Kap. 4 § 3, att i stort sett alla yttre och inre förändringar måste ha 
tillstånd från länsstyrelsen.
61. Se Madeleine Sultán Sjöqvist kapitel 16 i denna antologi. 
62. I Ingemar Broheds ovan citerade uppsats om relationsförändringens innebörd ur religionsfrihetssynpunkt nämns inte frågan, trots att 
han menar att kärnan i samfundens religionsfrihet enligt svensk och internationell lagstiftning gäller gudstjänstfirandet. 
63. SOU 1992:9. Bilaga 1, s. 415.
64. SFS 1920:744, § 28–39.
65. Detta underströks i 1974 års regeringsform genom att kyrkomötets tidigare vetorätt i vissa kyrkolagsfrågor avskaffades.

Skäl till att den nya antikvariska kyrkoordningen 
inte uppfattades som problematisk var att stat och 
kyrka sedan 1960-talet varit överens om att ägandet 
av kyrkorna skulle övergå till Svenska kyrkan vid 
en skilsmässa och att man samtidigt, varken från 
statens eller Svenska kyrkans sida, ville ifrågasätta 
1988 års kulturminneslag. Inom statskyrkosystemets 
ram var kyrkorna offentlig egendom. Kulturmiljö-
lagens inskränkning av Svenska kyrkans förfogande 
över kyrkorummet (med föregångare i 1920 års 
Kungörelse med föreskrifter rörande det offentliga 
byggnadsväsendet m.m.64), innebar ingen princi-
piell inskränkning av dess religionsfrihet eftersom det 
inte hade någon sådan frihet.65 Det särskilda skyddet 
för kyrkorna kunde inom statskyrkoordningens ram 
snarare ses som ett uttryck för statens höga värdering 
av denna del av det offentliga byggnadsbeståndet 
och för viljan att upprätthålla det, hellre än som en 
överföring av makten över kyrkorna från försam-
lingarna till den statliga kulturminnesvården. 

Dessutom fanns från Svenska kyrkans sida en 
strävan att så långt som möjligt behålla sin gamla 
ställning, och en önskan om att vid en relationsför-
ändring i allt väsentligt ”förbli den samma”, som 
kyrkomötet 1995 formulerade det. Rollen som 
offentliga förvaltare av ett högt skattat, nationellt 
kyrkligt kulturarv överensstämde väl med denna 
önskan. Att Svenska kyrkan i förhandlingarna 
begärde en identitetsfastställande Lag om Svenska 
kyrkan vittnar tydligt om att de principiella betänk-
ligheterna rörande samfundets religionsfrihet hade 
ringa betydelse. Den emancipation från staten 
som man ville ha var starkt begränsad. Att Svenska 
kyrkan accepterar sin nya roll som kulturminnes-
vårdare framgår av det tidigare citerade förordet till 
kyrkans rapport till regeringen av sitt uppdrag inför 
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Bild 5. Gustav Vasa-statyn 
i Nordiska museet. 
Foto: Mats Landin. 
Källa: Nordiska museet.
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kontrollstationen 2014. Även på församlingsnivå 
hittar man programmatiska genomslag av Svenska 
kyrkans nya dubbla roll som enskilt evangeliskt tros-
samfund och antikvarisk samhällsinstitution:

Oscars församlings verksamhetsidé är att förmedla 
och levandegöra kristen tro och tradition för nu-
varande och kommande generationer samt förvalta 
och bevara det kyrkliga kulturarvet.66 

Det är först när de praktiska problemen med den 
nya kyrkoantikvariska ordningen börjat visa sig, som 
också de ignorerade principiella svårigheterna börjar 
komma till ytan. Det är inte heller i rika storstads-
församlingar, som Oscars församling på Östermalm 
i Stockholm, som problemen visar sig.

Praktiska problem – för många kyrkor
Vid relationsförändringen år 2000 hade Svenska 
kyrkan cirka 3.400 kyrkor, vars ”karaktär och utse-
ende” inte får ”förvanskas”. För omkring 2.700, 
varav hälften med medeltida rötter, gäller att inga 
väsentliga förändringar får göras utan länsstyrel-
sens tillstånd. År 1988, när Kulturminneslagen 
(senare Kulturmiljölagen) tillkom, var ännu över 
90 procent av befolkningen medlemmar av Svenska 
kyrkan. Vid relationsförändringen år 2000 hade 
medlemfrekvensen sjunkit till 82,9 procent. 2015 
var den 63,5 procent. Svenska kyrkans prognoser 
pekar på ett medlemstal kring 45 procent 2030 och 
kring 30 procent 2050. Demografiska rörelser sedan 
flera decennier innebär en förstärkt avfolkning av 
landsbygden och mindre tätorter till förmån för 
storstadsområden och universitetsorter.67 

Resultatet av dessa tre samverkande förhållanden 
är att Svenska kyrkan konfronteras med ett snabbt 
växande problem med ansvaret för fler kyrkor än 

66. Oscars församling. Verksamhetsberättelse 2014.
67. Gemensamt ansvar: en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningssystem. Svenska kyrkans utredningar 2015:1, s. 28–88
68. Jes Wienberg, ”När Gud flyttar ut: ödekyrkor förr och nu”. I Markus Dahlberg et al (red.) Maglarp – Kyrkan som försvann. Stockholm: 
Riksantikvarieämbetet, 2010. 
69. Ekström, 2016, s. 132.
70. Wienberg, 2010.
71. Gemensamt ansvar, 2015:1.

den kyrkliga verksamheten har ett varaktigt behov 
av. Störst är givetvis problemet i de tidigare folkrika 
och kyrkotäta jordbruksbygderna i landets södra 
och mellersta delar. Här ligger inte bara de flesta av 
de små medeltida ”kulturhistoriska märkliga” sten-
kyrkorna utan också de flesta av de 470 nya stora 
kyrkorna, oftast byggda i tegel, som tillkom under 
den stora nybyggnadsperioden 1850–1890. I många 
nuvarande församlingar i dessa områden kommer 
det på ett par decenniers sikt inte finnas några 
medlemmar kvar.

Tusen kyrkor har övergivits, rivits och ruinsatts i 
Sveriges kyrkobyggnadshistoria.68 Redan 1234 skrev 
biskopen i Skara stift till påven och bad om tillåtelse 
att få riva ett antal av stiftets överflödiga 575 kyrkor.69 
Omkring 200 medeltidskyrkor revs eller ruinsattes 
under senare delen av 1800-talet.70 Genom Kultur-
miljölagen har statsmakten, lite ohistoriskt kan man 
mena, bestämt att alla Svenska kyrkans kyrkor skall 
bevaras för all framtid i det skick och utseende som 
de hade den 1 januari år 2000.

Kyrkounderhållet är förvisso inte det enda 
förvaltningsekonomiska problem som försam-
lingarna i avfolkningsbygderna konfronteras med. 
Omfattande sammanslagningar av församlingar, 
förstoringar av pastorat, kraftiga förstärkningar 
av det inomkyrkliga ekonomiska utjämningssys-
temet har på kort tid visat sig nödvändiga för att 
upprätthålla den pastorala verksamheten. En ofrån-
komlig konsekvens av den snabba minskningen av 
antalet lokala kyrkliga enheter är att allt fler enskilda 
församlingar och pastorat fått allt fler sällan eller 
aldrig använda kyrkor att ansvara för.71 

Risken för att Svenska kyrkans roll som kultur-
minnesförvaltare hotar att tränga ut den pastorala 
rollen, blir allt mer pregnant i många bygder. År 
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2011 publicerade en bekymrad före detta domprost, 
H. B. Hammar en uppmärksammad debattartikel i 
Svenska Dagbladet.

I detta läge, med allt färre betalande medlem-
mar, gäller det att se om sitt hus, och göra det i 
tid. Antalet kyrkobyggnader utgör då något utav 
en tickande bomb. Den aktuella siffran är 3384. 
Så många kyrkor behövs inte. Värt att notera är att 
mer än femhundra nyttjas på sin höjd någon gång 
per månad. I detta läge finns bara en lösning för att 
klara ekonomin: stäng ett antal kyrkor, eller lägg 
dem i malpåse. Allra helst: spräng dem!72 

Intressant nog låtsades Hammar vara okunnig om 
att Svenska kyrkan genom Kulturmiljölagen och 
genom avtalet med staten om de kyrkoantikvariska 
frågorna saknar möjligheten att lösa sina kyrkliga 
överkapacitetsproblem på detta dramatiska sätt. 
Peter Bexell, en teolog som gett ut skrifter om kyrko-
rummet, skrev i Kyrkans Tidning 2014:

Med lite överdrift: När överenskommelsen med 
staten om att behålla ’alla’ kyrkor inte längre kan 
upprätthållas (den dagen kommer) står församlin-
garna med ett antal musealt restaurerade monu-
ment mer eller mindre oanvändbara för sina gud-
stjänstbehov […] Kyrkan behöver kriterier för att 
göra sina egna prioriteringar av vilka kyrkorum 
som ska satsas på, och kriterierna måste få vara an-
norlunda än kulturminnesvårdens. Det är bättre att 
redan nu bejaka att det finns skilda kriterier, och att 
man måste tala om saken.73 

72. H.B. Hammar, ”Dags att riva svenska kyrkor”, Svenska Dagbladet 2011-10-02.
73. Peter Bexell, ”Välj vilken kyrka som skall satsas på”, Kyrkans Tidning 2014-01-16.

Ingen av dessa starkt kritiska inlägg lyfter explicit 
principfrågan om den nya antikvariska statskyr-
koordningens inskränkning av Svenska kyrkan 
religionsfrihet och av gudstjänstrummets rätt till 
frihet från politiskt, kulturhistoriskt motiverat tvång. 
Bägge artiklarna går runt het gröt och mynnar 
ut i godmodiga konstruktiva budskap. Under-
texten är dock: Den här ordningen är inte rimlig! 
Hammar antyder: Vi tänker spränga våra kyrkor 
om vi inte behöver dem! Bexell antyder: Kör ut 
statens kulturhistoriska månglare ur våra tempel! 
Bägge är röster i det äganderättsliga limbo som 
relationsförändringen har försatt både Svenska 
kyrkan och staten i: Vems är egentligen kyrkorna? 
Apparaterna på bägge sidor svarar givetvis att 
ansvaret delas mellan stat och kyrka. Det är bara 
enstaka röster som är beredda att hävda att kyrkorna 
tillhör Svenska kyrkan. Men den inbyggda oklar-
heten på denna punkt hotar att förvandla Svenska 
kyrkan till en på sikt ohållbar kombination av ett 
krympande enskilt evangeliskt trossamfund och ett 
växande halvstatligt kyrkoantikvariskt storföretag.
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