
KAPITEL 4 

Den äldre systern – en kort  
introduktion till liturgivetenskapen 

Stephan Borgehammar 

mnet Ritual Studies – eller ritvetenskap som det väl borde heta på svenska och 
som jag kommer att skriva i denna artikel – är ett relativt ungt ämne i den 
vetenskapliga världen. Till grundarna brukar man räkna Mary Douglas och 

Victor Turner, som båda publicerade sina första inflytelserika arbeten på 1960-talet 
(Douglas 1966, Turner 1969).1 Detta unga och i dag mycket vitala ämne har en äldre 
syster som heter liturgivetenskap. Liturgivetenskapen som universitetsämne har 
anor som sträcker sig tillbaka till 1800-talets början, och man kan argumentera för 
att ämnet är ännu äldre än så. Det är alltså en betydligt äldre syster, men trots allt 
ändå en syster, till ritvetenskapen. 

 Ä

Jag själv är liturgivetare, inte ritvetare, och mitt syfte med den här artikeln är 
att berätta litet om den äldre systern för den yngre, i hopp om att de båda inte skall 
tappa kontakten med varandra utan snarare komma varandra en smula närmare. Jag 
skall först försöka ge en kort karakteristik av de båda systrarna, för att se vad som 
skiljer respektive förenar dem. Sedan skall jag försöka redogöra för liturgivetenska-
pens föremål och historia, dess syften och aktuella utmaningar. 

Liturgivetenskap och ritvetenskap 
– en inledande jämförelse 

Min kunskap om ritvetenskapen är bara rudimentär. Men om jag får tro företrädar-
nas egna beskrivningar och innehållsförteckningarna till Journal of Ritual Studies är 
den ett i grunden interdisciplinärt ämne. Utgångspunkten utgörs av iakttagelsen att 
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rituella beteenden tycks vara av stor social betydelse samtidigt som de är svåra att 
tolka med gängse metoder inom de etablerade vetenskapliga disciplinerna. Man sö-
ker därför konfrontera perspektiv från en rad olika ämnen såsom antropologi, reli-
gionshistoria, sociologi, psykologi, historia, filosofi, konstvetenskap, litteraturveten-
skap, musikvetenskap och s.k. ”performance studies”, i hopp om att genom en di-
alog mellan dessa ämnen nå en klarare definition av ritforskningens föremål och en 
bättre förståelse av rituella beteendens innebörd och funktion. 

Liturgivetenskapen har, som all god vetenskap, inslag av interdisciplinärt ar-
bete, men är i grunden en specialvetenskap. I ett flertal länder, såsom Tyskland, 
Frankrike, Italien och USA, finns det särskilda professurer i liturgivetenskap. På 
andra håll ingår liturgivetenskapen som en klart avgränsad deldisciplin inom äm-
nesområdet praktisk teologi, och så förhåller det sig i Sverige. I vår svenska kon-
text, där vi brukar ta för givet att forskning och universitet kan och skall vara reli-
giöst obundna, är det nog viktigt att understryka att liturgivetenskapen på de allra 
flesta håll har en tydlig anknytning till någon bestämd kyrka och bedrivs med uttalat 
konfessionella förtecken. Därmed inte sagt att man måste dela dessa forskares tro 
för att kunna godta deras resultat, eller att man måste tillhöra samma konfession för 
att tycka att deras forskning är intressant. För att klarare förstå vilken konkret bety-
delse den kyrkliga anknytningen kan ha, kan det vara lämpligt att skilja mellan litur-
givetenskapens historiska och dess principiella delar. 

Liturgihistorisk forskning har länge bedrivits med konventionella historiska 
och filologiska metoder och har blivit ett mycket kvalificerat forskningsområde, 
med stora krav på ämnesmässigt kunnande, språklig kompetens och metodisk 
stringens. I det liturgihistoriska arbetet syns de konfessionella förtecknen inte så 
mycket, och om de syns är det fr.a. i valet av ämne: lutheraner forskar ofta om 
1500-talets gudstjänstreformer, katoliker om den tidiga romerska liturgin osv. Men 
från sådana samband finns det många undantag. Också i sättet att tolka mångtydiga 
historiska data kan man ibland ana en forskares konfession. Men det är inte mer 
uppseendeväckande än att det finns olika skolor och olika ideologiska grundhåll-
ningar bland historiker i allmänhet. För den liturgihistoriska forskningen är således 
den konfessionella anknytningen inte av avgörande betydelse. 

Men liturgivetenskapen sysslar också med principiella och praktiska frågor: 
frågor om den kristna gudstjänstens väsen och uppgifter, dess rätta tolkning och 
dess mest ändamålsenliga utformning. Här är det tydligt fråga om ett inomkonfes-
sionellt arbete, ett arbete som kan vara nog så kvalificerat men som dessutom för-
utsätter ett kyrkligt engagemang hos forskaren själv och någon form av kyrklig 
kontext för forskningen och undervisningen inom ämnet. 

Mot bakgrund av det sagda kan vi inledningsvis konstatera två ganska påfal-
lande skillnader mellan liturgivetenskap och ritvetenskap: För det första är liturgi-
vetenskapen primärt intradisciplinär medan ritvetenskapen primärt är interdiscipli-
när. Liturgivetenskapen har en egen ganska omfattande forskningstradition som 
själv genererar de frågor man söker besvara, medan ritvetenskapen – ännu så länge 
– uppstår i ett möte mellan forskare från olika discipliner kring ett fenomen av 
gemensamt intresse. 
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För det andra utgör liturgivetenskapen en bestämd religiös traditions arbete med att 
förstå sig själv, medan ritvetenskapen snarare är den sekulära vetenskapens försök att ut-
ifrån närma sig ett religiöst fenomen. Detta är, menar jag, en väsentlig skillnad som starkt 
präglar de båda forskningsfälten och bestämmer deras förhållande till varandra. 
Liturgivetenskapen kommer aldrig att kunna frigöra sig från det faktum att den är 
framvuxen inom den kristna traditionen. Likaså kommer ritvetenskapen svårligen att 
kunna frigöra sig från det faktum att den är en produkt av den sekulära modernite-
ten, med dess distanserade förhållande till religion. Möjligen kan man hävda att rit-
vetenskapen är så ung att den även präglas av ett postmodernt ifrågasättande av 
moderniteten. I så fall kanske man, i stället för definitionen ovan, skulle kunna säga 
att den utgör den sekulära vetenskapens försök att förstå ett fenomen som är allmänmänskligt, 
men som på något sätt har lossnat från den moderna sekulära människans självmedvetande och 
verklighetsuppfattning och därför behöver återerövras. Jag tror nog att denna senare defini-
tion av ritvetenskapen är den riktigare, vilket skulle innebära att den utgör ett led i 
det postmoderna västerlandets pågående självprövning och identitetssökande. 

Mitt ämne är dock inte ritvetenskap utan liturgivetenskap. Syftet med att in-
ledningsvis konfrontera de båda systrarna har varit att visa att de kan avslöja intres-
santa hemligheter om varandra. Nu går jag över till att beskriva den äldre av dem 
mer ingående, och jag börjar med att fråga vad det är som intresserar henne. 

Vad är liturgivetenskapens föremål? 
Som namnet antyder sysslar liturgivetenskapen med något som kallas liturgi. Vad är 
då det? Det enklaste svaret är att liturgi är detsamma som kristen gudstjänst. Men 
litet djupare måste man loda. 

Vi kan för det första inte kringgå det faktum att många författare under de se-
naste decennierna har försökt precisera liturgivetenskapens föremål genom att ge 
en kvalificerad förklaring av själva ordet liturgi. Liturgi är, säger man, ett grekiskt 
ord som består av två delar. Den första delen går tillbaka på det grekiska ordet för 
folk, laos, och den andra på det grekiska ordet för gärning, ergon. I antikens Grek-
land, konstaterar man vidare, användes ordet för att beteckna en offentlig gärning 
till hela folkets förmån. Att bygga ett badhus kunde vara en liturgi. Men i det 
kristna sammanhanget får ordet en delvis ny innebörd: där skall det förstås som det 
kristna folkets gemensamma och offentliga gudstjänsthandling. Detta är en felaktig 
förklaring som tyvärr dyker upp i varierande form i otaliga nyare publikationer, t.ex. 
White (1990, s. 23–4) och Martling (2006, s. 10–11), medan andra författare ger 
förklaringar som är om inte direkt felaktiga så i alla fall oklara och vilseledande, t.ex. 
Volp (1992–94, bd 1: s. 37). 

Skälet till att många författare ger en krystad och falsk förklaring av ordet li-
turgi torde vara att de vill historiskt förankra sin egen speciella förståelse av den 
kristna gudstjänsten som till sitt väsen folklig och demokratisk. Men en sådan för-
ståelse kan inte utvinnas ur ordets ursprungliga betydelse. Ser man till det antika 
språkbruket så har ordet liturgi ganska annorlunda konnotationer (Schmidt 1960, s. 
33–46). I den grekiska översättningen av Gamla testamentet, Septuaginta, används 
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liturgi om de israelitiska prästernas offertjänst. Här finns en tydlig anknytning till 
den klassiska, profana användningen av ordet. En liturgi är något som utförs av en 
person till förmån för hela folket. När den israelitiska prästen bär fram sitt offer 
inför Gud sker det till hela folkets bästa. Följdriktigt används ordet liturgi i Nya 
testamentet dels rent allmänt om en tjänst som kommer många andra till godo, dels 
om den offertjänst som Jesus förrättar i himlen till förmån för alla människor.2 Or-
det liturgi har alltså en omisskännlig klang av ställföreträdande välgärning. När or-
det så småningom börjar användas av grekisktalande kristna om den ordinarie 
kristna gudstjänsten, får man tänka sig att det sker därför att denna tidigt fylls med 
symboler hämtade från den gammaltestamentliga offertjänsten. Man får nog ac-
ceptera att senantikens kristna inte alls hade den evangeliska och liberala åskådning 
som kännetecknar många moderna forskare, utan såg sin gudstjänst som ett slags 
offertjänst. Huruvida de uppfattade denna offertjänst som ett böneoffer, som ett 
oblodigt frambärande av Golgataoffret eller som ett deltagande i och ett efterbil-
dande av Jesu Kristi himmelska offertjänst behöver vi inte ta ställning till här. Po-
ängen är att ordet liturgi ursprungligen var bärare av associationer som många mo-
derna kristna skulle ha svårt att anknyta till. 

Därför gör man klokt i att helt enkelt låta bli att lägga ordets ursprungliga in-
nebörd till grund för en definition av liturgivetenskapens föremål. Det finns ju så 
många ord för gudstjänst på olika språk. Varför skall ett av dem få bestämma och 
avgränsa det liturgivetenskapliga forskningsfältet? 

Man bör med andra ord undvika en alltför snäv förståelse av vad liturgiveten-
skap kan och bör syssla med. Men jag fruktar att den vidaste förståelsen av ordet, 
såsom innefattande all kristen gudstjänst, inte heller är realistisk. Idealt sett borde 
liturgivetenskap enligt min mening syssla med all kristen gudstjänst, men i praktiken 
har det forskats oerhört mycket om traditionstunga rituellt utformade gudstjänster 
och mycket litet om de mer informella och spontana gudstjänstformer som före-
kommer inom t.ex. baptismen och pingströrelsen. Detta har naturligtvis med aka-
demiska traditioner att göra, och det har också att göra med hur man inom olika 
kristna traditioner betraktar och värdesätter gudstjänsten som fenomen. Där guds-
tjänsten har stor betydelse, där den regleras formellt i böcker och där den ses som 
en väsentlig bärare av det egna arvet, där studeras den också. Men där gudstjänstens 
former inte har någon större betydelse, där reflekterar man heller inte över sin 
gudstjänst, även om firandet av gudstjänst är en omistlig del av den egna traditio-
nen. 

Det faktum att kristen gudstjänst främst studeras i sammanhang där denna 
gudstjänst är rituellt utformad och skriftligt reglerad torde vara förklaringen till att 
liturgivetenskap i praktiken inte så mycket handlar om att studera gudstjänst som 
att studera liturgiska böcker. Detta är påfallande när man försöker skaffa sig en 
överblick över den liturgivetenskapliga litteraturen. Den består till helt övervägande 
del av studier av liturgiska böcker från olika perioder, deras utformning och histo-
ria, och av liturgiska texter. De liturgiska textutgåvorna är legio. Studier av liturgins 
symboler och gester är avsevärt mycket färre, och deltagande observationer eller 
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studier av nutida liturgi med sociologiska eller psykologiska förtecken saknas nästan 
helt.3 

Detta får räcka om vad den äldre systern brukar intressera sig för. Vi skall nu 
vända oss till hennes ursprung och uppväxt. 

Liturgivetenskapens historia i några raska kliv 
Termen liturgivetenskap myntades relativt sent. Den lanseras programmatiskt av 
den katolske teologen Romano Guardini år 1921. Jag skall återkomma till i vilket 
sammanhang detta skedde. Dessförinnan hade man i ca 100 år använt ordet liturgik 
om det akademiska studiet av kristen gudstjänst (Schmidt-Lauber et al., red., 2003, 
kap. 1). Men vi bör gå betydligt längre tillbaka i tiden än så. Om vi endast förknip-
par liturgivetenskap med det moderna universitetsväsendet av Humboldt-typ så gör 
vi inte rättvisa åt det faktum att disciplinerade gudstjänststudier har en lång tradi-
tion inom den kristna religionen.4 

Anvisningar om hur gudstjänst skall firas jämte reflektioner kring rätt och fel i 
gudstjänsten hittar vi redan i de nytestamentliga skrifterna och i det med dem sam-
tida dokumentet Didache (sv. övers. i De apostoliska fäderna 2006). Går vi ca 150 år 
framåt i tiden kommer vi till ett dokument som brukar kallas Den apostoliska traditio-
nen och som tillskrivs presbytern Hippolytos av Rom (sv. övers. Hippolytus: Den apo-
stoliska traditionen 1994). Det är ett kyrkoordningsdokument från 200-talets början 
vars syfte är att nedteckna och bevara den genuina traditionen som ett bålverk mot 
avfall och förvillelser. Vi kan kalla det för den första liturgihistoriska publikationen. 
Går vi fram till 300-talet finner vi hos stora kristna författare som Basileios och Jo-
hannes Chrysostomos dels ett litterärt arbete med gudstjänstens texter, dels en in-
tellektuell reflexion kring gudstjänsten som både källa och uttryck för teologiskt 
tänkande (se t.ex. Schulz 1986). Förutsättningen för den här typen av reflexion var 
att den kristna gudstjänsten tidigt uppfattades som en på en gång sanktionerad och 
levande tradition. Gudstjänsten skulle firas med riter och ord som man hade ärvt 
från apostlarna, men där fanns också utrymme för variation av givna former och 
teman liksom för ren innovation. Man fick alltså förädla men inte förvanska, och 
detta krävde noggrann eftertanke. 

I Västeuropa kom man snart att betrakta Rom som den stora traditionsbära-
ren, och romersk liturgi blev därför en förebild och en norm. När Karl den store 
byggde upp sitt nya imperium i slutet av 700-talet genomförde han en rad reformer 
som syftade till att romanisera den frankiska kyrkan. Inte minst viktiga var de litur-
giska reformerna. Liturgiska böcker importerades från Rom, bearbetades av Karls 
liturgiska experter, kopierades och spreds till de frankiska biskoparna. På detta sätt 
byttes en inhemsk liturgisk tradition ut mot en importerad. Under Karls tid skapa-
des också praktiska manualer för gudstjänsthandlingar och annat som vanliga präs-
ter behövde kunna, samtidigt som lärda munkar skrev djupsinniga allegoriska ut-
tolkningar av liturgins olika moment (se t.ex. Ekenberg 1987). 

Nästa stora period i det intellektuella arbetet med kristen gudstjänst börjar 
omkring år 1100. 1100-talet, som innebar ett så stort uppsving för bildning, eko-
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nomi och kultur i Europa att vi numera talar om 1100-talets renässans, innebar 
också ett uppsving för forskning om liturgi. Liturgistudier och liturgitolkning blev 
en accepterad om än relativt liten del av det intellektuella arbete som bedrevs i ka-
tedralskolor och kloster. På 1200-talet fortsätter detta lärda arbete vid de unga uni-
versiteten. Under dessa två århundraden publiceras en rad liturgikommentarer, av 
vilka den främsta är Guillelmus Duranti (f. 1230/1, d. 1296), Rationale divinorum 
officiorum (Guillelmus Duranti 1995–2000). Detta omfångsrika verk, som förenar 
historiska, juridiska och allegoriska kommentarer, fick mycket stor spridning. Redan 
under medeltiden översattes det till både franska och tyska, det gavs ut i tryck redan 
1459 som en av de första tryckta böckerna någonsin, och totalt beräknar man att 
det har publicerats i 111 upplagor (Soetermeer 2005). Efter Duranti fortsatte man 
fram till medeltidens slut att ge ut liturgikommentarer, som regel mindre arbeten av 
en pedagogisk och reglerande karaktär. 

Med 1500-talets reformation inträdde en ny epok i liturgiforskningens historia. 
Reformationen innebar som bekant stora kontroverser. Det polemiska klimatet var 
inte bara av ondo, det inspirerade också till betydande intellektuella insatser. Det är 
till exempel vid denna tid som den moderna kyrkohistorien föds. Både protestanter 
och katoliker ville ju visa att just deras åsikter var de rätta, och lärda personer i båda 
lägren vände sig till historien i jakt på bevismaterial. Således publicerade Mathias 
Flacius (1520–75) det stora bokverket Ecclesiastica historia, bättre känt som Magde-
burg-centurierna, för att visa att reformationen kunde stödja sig på stora fornkyrk-
liga auktoriteter medan under århundradenas lopp påvekyrkan steg för steg hade 
avlägsnat sig från sitt ursprung. Svaret kom i tolv volymer från den katolske kyrko-
historikern Caesar Baronius (1538–1607), som i sina Annales ecclesiastici bemödade sig 
om att visa att den katolska kyrkan aldrig hade avvikit från fornkyrkans lära och 
ordningar (Bautz 1998). Delvis i skuggan av dessa giganter publicerade andra lärde 
liturgiska texter i syfte att demonstrera antingen den egna sidans förträfflighet eller 
den andras avfall från sann tro och tradition. 

Kontroverserna fortsatte på 1600-talet och det gjorde även forskningen, men 
den senare fick nu en något mer saklig och opartisk karaktär. Ett viktigt inslag i den 
här tidens liturgiforskning är att alltfler källor publicerades, av lärda män som Jacob 
Gretser (1562–1625), Jean Mabillon (1632–1707), Edmond Martène (1654–1739), 
Ludovico Muratori (1672–1750) och Guiseppe Simone Assemani (1687–1768). Den 
liturgihistoriska forskningen börjar nu sitt mödosamma arbete med att datera de 
olika källorna och utreda deras proveniens och inbördes förhållanden. Långsamt 
börjar en bild av den kristna gudstjänstens historiska utveckling träda fram. 

Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet fortsatte forskningen i 
samma banor, med fler och bättre källpublikationer och alltmer detaljerade och 
metodiskt säkra studier. Tonvikten låg under hela denna period på att utreda gene-
tiska sammanhang. Man ville komma fram till de olika gudstjänstformernas allra 
tidigaste gestalt och sedan följa deras historiska utveckling så nära som möjligt. Ef-
tersom de flesta liturgivetarna var katolska präster fick särskilt den romerska litur-
gin en mycket ingående behandling och är i dag synnerligen väl dokumenterad. 
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I början av 1900-talet kom ett nytt motiv för liturgiforskningen in i bilden, 
nämligen önskemålet om liturgiska reformer. En rörelse uppstod som verkade för 
en rikare och mer folklig liturgi: den s.k. liturgiska rörelsen (se t.ex. Reid 2004). Man 
sökte inspiration i fornkyrkans liturgier och ett samarbete uppstod mellan liturgi-
historiker och pastoralt verksamma präster. Det är i detta sammanhang som termen 
liturgivetenskap myntas. Programmatiskt tas det upp i titeln på den tyska tidskriften 
Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, numera Archiv für Liturgiewissenschaft, som utkom för-
sta gången 1921 och som alltsedan dess har kombinerat liturgihistorisk forskning på 
högsta nivå med ett starkt engagemang för liturgiska reformer. 

Den nu beskrivna kopplingen mellan liturgivetenskap och liturgisk reformrö-
relse, som har varit stark under hela 1900-talet, har inneburit både fördelar och 
nackdelar. Nackdelarna, vetenskapligt sett, är att oproportionerligt mycket forsk-
ning har ägnats åt fornkyrkans liturgi på bekostnad av andra perioder i liturgins hi-
storia, samt åt romersk-katolsk liturgi på bekostnad av andra traditioner. Det skall 
dock sägas att fina insatser har gjorts i Sverige vad gäller utforskandet av Svenska 
kyrkans liturgi under både medeltiden och nyare tiden.5 

Liturgivetenskapens syften och aktuella utmaningar 
Från liturgivetenskapens historia går jag nu över till att säga några ord om dess syf-
ten och om de aktuella utmaningar som ämnet står inför. 

Liturgivetenskapens syften har naturligt nog präglats av aktuella problem. Så 
är det med alla vetenskaper. På Hippolytos’ tid gällde det att dokumentera praxis 
för att bevara den ren, på Karl den stores tid att reformera praxis enligt en given 
måttstock, på Durantis tid att samla kunskap för den växande teologiutbildningens 
behov, på 1500-talet att försvara sin egen tradition mot angrepp, på 1900-talet att ur 
historien hämta idéer och principer för reform. 

Drömmen om reformer och förbättringar var ett starkt incitament för kun-
skapsutvecklingen åtminstone fram till 1960-talet. Men sedan följde reformerna i 
rask takt och i dag ser det ut som om de i stort sett är över. Det betyder att liturgi-
vetenskapen måste hitta nya syften. 

Jag har i denna artikel velat framhålla att liturgivetenskap är forskning med 
kristna förtecken. Det är svårt att tänka sig denna forskning utan någon form av 
kyrkligt engagemang som drivkraft. I detta perspektiv är det inte svårt att hitta ut-
maningar för liturgivetenskapen. Den största, vill jag påstå, är att man nu befinner 
sig i ett läge då man besitter mycket stora kunskaper om gångna tiders gudstjänst, 
utan att veta hur dessa kunskaper skall kunna omsättas i praktiken. Problemet är 
uppenbart: den kristna liturgin i sin högtidliga, offentliga form har gestaltats och 
utvecklats i kulturer där offentliga rituella beteenden var normala. I dag lever vi i en 
historiskt sett mycket märklig kultur där det offentliga livet knappt känner några 
rituella beteenden över huvud taget. Vad skall kristna kyrkor göra med sitt rika ritu-
ella arv i en tid då offentliga ritual är främmande för de flesta människor? På vilket 
sätt skall liturgivetenskapen omsätta sitt rika kunnande om gångna tiders rituella 
gudstjänst i konstruktiva visioner för gudstjänstens gestaltning i dag och i morgon? 

Praktisk teologi 71



DEN RITUELLA MÄNNISKAN 

Dessa frågor började resas redan på 1960-talet (t.ex. Davis 1970) men har ännu inte 
fått något hållbart svar. 

En annan utmaning för liturgivetenskapen är att göra upp med sina blinda 
fläckar. Om liturgivetenskapens syfte är att förstå och främja kristen gudstjänst i 
allmänhet måste den vidga sitt synfält. Den måste börja ägna sig även åt det infor-
mella och spontana gudstjänstfirandet och åt de riter som inte finns reglerade i 
böcker. Den måste börja fundera över vilka psykologiska och sociala effekter som 
olika typer av gudstjänst har i olika kontexter. Och den måste börja ställa frågor 
som hur rit samspelar med andra faktorer i formandet av en kristen identitet. 

Det är när liturgivetenskapen skall möta dessa nya utmaningar som jag tror att 
hon som mest behöver upptäcka att hon har en yngre syster som det skulle kunna 
löna sig att föra en dialog med.6 
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