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Inledning 

 

”Heliga muser. Låt här den döda poesin återuppstå.”  

 

Så skrev för länge länge sedan, innan år 1309, en man i inledningen för en tolkning av 

kristendomens och antikens berättelser.  I Dante Alighieris epos, Divina Commedia, går det att finna 

skuggor efter män som Aristoteles, Cassius, Brutus, Vergilius, och många många fler odödliga ifrån 

antikens historia (Oreglia, 1991, s. 245). Arkeologisk textutgrävning visar att Dante varken var först 

eller sist med att sammanföra hedniska traditioner och tankar ifrån antikens olika storhetstider ini 

kyrkans rika tradition. Redan under  400-talet fram till 1100-talet dominerade Augustinus metoder 

och läror i Doctrina Christiana. Begrepp och retorisk metod som ursprungligen skapats av Cicero 

implementerades ini kristendomens tradition genom Augustinus (Conley, 1990, s. 72). Den visuella 

retoriken har sin förankring i vår perception av det som är verklighet. Sinnesintrycken är den första 

primära förnimmelsen och de inre eller yttre verbala yttringar som potentiellt följer därefter är 

sekundära. När Dante ville väcka en förgången kultur till liv var det visuella centralt för hans 

retorik. Den döda poesins återuppståndelse skulle inte vara möjlig om inte diktarens skiftande 

talande döda blev levande (Lagercrantz, 1964, s. 191). Vad syftar, nutida retoriker som Kjeldsen, till 

om inte detta när han skriver att retoriken sträcker sig utanför ordet då det retoriska är visuellt 

samtidigt som det visuella är retoriskt?  Med en kohesion av olika berättelser och symboler försöker 

jag skapa en egen förståelse för vad i kyrkans visuella som är retoriskt. Rörelsen i texten är 

medvetet spridd. Texten närmar sig stundtals andra vetenskaper men förankras i den retoriska 

analysen och dess applikation på kyrkobyggnaden. Den visuella retoriken har sin begränsning inom 

individens fantasi och sitt utlevande inom vår verklighetsuppfattning. Med den visuella retoriken 

försöker retoriker beskriva sakförhållanden och lägga fram indexikala bevis (Kjeldsen, 2002, s. 

290). De termer vi använder för att beskriva verkligheten är en skärm som riktar uppmärksamhet 

mot en selektion av vissa aspekter hos verkligheten (Burke, 1966, s. 44). 

 

I mina egna anteckningar om byggnaden skiftar kyrkobyggnaden ansikte tre gånger. Mitt första 

möte med byggnaden var en dag i mars. Det var mörkt, klockan var ungefär elva på kvällen, och jag 

gick förbi kyrkan med en ateistisk manlig vän. I mörkret lystes tornen upp av syntetiskt ljus. Vi gick 

förbi utan att stanna och jag sa något om hur hierarkisk kyrkobyggnaden verkade och hur tydligt det 

var att byggnaden ville stänga ute människor. Det var då jag fick idén om att analysera 

kyrkobyggnaden. Den andra gången jag ändrade uppfattning om byggnaden var också under natten 

men flera månader senare. Klockan var runt tolvtiden och i mörkret framstod kyrkan som 

skrämmande. Jag gick runt kyrkan och änglarnas ansikten på byggnaden tycktes förfölja mig. Jag 
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förstod plötsligt varför änglarnas ansikten var vinklade i olika riktningar. Jag kände mig som en 

tjuv, som någon utan rätt att vara där, och jag undrade vad människorna som promenerade förbi 

skulle tänka om mig. Den tredje och sista gången jag ändrade uppfattning om kyrkan var klockan 

tre på eftermiddagen. Jag var där för att ta bilder till arbetet och två vänner som jag träffat genom 

retoriken var med. Barns oväsen hördes högt ifrån lekplatsen bredvid kyrkan. Det var varmt och jag 

tänkte inte så mycket. Jag hade en väldigt speciell form av medvetande, ett splittrat 

medvetandetillstånd. Kyrkobyggnaden hamnade i skuggan av barnen, solen, och ljudet. I tanken såg 

jag inte kyrkan alls, för jag är fortfarande en hängiven och aktiv agnostiker, men i känslan såg jag 

något klart. Det var en känsla av ett vilande beskydd som inte hördes, knappt syntes, men ändå 

fanns där i den yttersta delen av mitt medvetande och i mitten av staden. Det var också den dagen 

jag tog bilden som finns på framsidan av detta arbete. För att avsluta min inledning vill jag gärna 

hänvisa till en högre auktoritet. Oliver Sacks, en världskänd neurolog och författare, förklarar 

ursprunget till mina olika tolkningar av kyrkan väl när han skriver: 

 

 "Every act of perception, is to some degree an act of creation, and every act of memory is to some 

degree an act of imagination." 

 

Syfte 

 

Att med S:t Paulis kyrkan som artefakt analysera hur en kyrka argumenterar till sin potentiella 

målgrupp. Jag vill förstå byggnadens argumentation och att bidra till den kunskap som finns om 

kyrkobyggnaders retoriska funktion. S:t Pauli Kyrkas utformning är väldigt sällsynt i sig vilket gör 

kyrkan till en väldigt intressant artefakt. Äldre byggnader kan bidra med kunskap om hur människor 

tänkte och levde under den tidsperioden. Hur vi tänker och vilken kunskapssyn vi har påverkar vår 

argumentation och därför är även byggnader intressanta att analysera ur ett retoriskt perspektiv. 

 

Min målsättning är att de tvärvetenskapliga källor som finns i arbetet ska framhäva och förstärka 

den retoriska metod som under en utsträckning av århundraden funnit sitt värde genom applikation. 

Jag vill tillämpa bland annat Aristoteles retoriska teoribildning på kyrkobyggnadens olika visuella 

argument. Eftersom jag har en mer experimentell metod är de svårapplicerade, icke övertygande, 

applikationerna lika relevanta som de mer lyckade tillämpningarna. Detta kommer jag att diskutera 

mer senare i mitt arbete under ”Diskussion”.  
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Frågeställning 

 Är det visuella hos kyrkobyggnaden retoriskt? 

 Vad är kyrkobyggnadens visuella ethosargumentation? 

 Varför använder sig kyrkobyggnaden av en ethosargumentation?  

 

Begränsning för arbetet 

 

Jag har valt att enbart analysera byggnadens yttre arkitektur. Därefter har jag valt ut följande 

symboler för närmare granskning: Änglarna (se bifogad bild 1.1), och Oscar den II (se bifogad bild 

1.3).  Utöver symboler använder jag byggnadens yttersta form i min argumentation (se bifogad bild 

1.2). Relationen mellan de tolv torn som finns på kyrkobyggnadens tak och murarna som håller upp 

detta tak. Kontexten är relevant för mina slutsatser. Jag väljer att fokusera på Aristoteles begrepp 

ethos för att förstå byggnaden. 
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Teoretisk bakgrund 

 

Här försöker jag presentera de definitioner som jag sedan använder mig av och applicerar under 

”Analys”. Jag har tagit användning av auktoritet såsom Burke för att utvidga begreppet retorik, 

hänvisat till Kjeldsen för att öka förståelsen för forskningsområdet visuell retorik, och slutligen har  

jag introducerat vad jag anser är viktigt i Aristoteles teoribildning för mitt specifika arbetsområde. 

Aristoteles är auktoritär inom området ”Visuell retorik” eftersom han skrivit ”The Art of Rhetoric” 

som fokuserar på det normativa inom talekonsten. Inom den ”visuella retoriken” är det som är 

obscurtias ibland essentiellt.    

 

Kenneth Burke och hans bredare defintion av retorik 

 

För att kunna förstå hur kyrkobyggnadens argumentation är retorisk behöver jag definiera retoriken. 

Kenneth Burke använder sig av en väldigt bred definition när han menar att det som är definierande 

för vad som är retorik uppstår i motivet. Burke påpekar i ”A Rhetoric of Motives” att för traditionell 

retorik är relationen till publiken i fokus. Han ifrågasätter att den tidigare nämnda relationen är den 

enda som är av värde för analys när han menar att en del av publiken är retorikern själv (Burke, 

1969, s. 44).  Inre monologer är enligt Burke även en form av identifikationsprocess och 

identifikation är det Burke likställer med retorik. Grundtanken är att division är motsatsen till 

identifikation. Identifikation är en grundläggande komponent för övertygande. Det förenande för 

individ A och individ B är deras gemensamma intresse och utifrån det gemensam intresset eller 

motivet skapas det som är retorik (Burke, 1969, s. 20). När individen försöker att forma en plats för 

sig själv i ett större socialt sammanhang utgår han eller hon ifrån en relation mellan individens olika 

jag och den yttre situationens villkor. Att en människa har flera jag argumenterar Burke för genom 

att ta hjälp av den psykodynamiska skolan inom psykologin och då speciellt Freud. Om människan 

vore enad skulle vår kommunikation se annorlunda ut och därför är underlaget för 

identifikationsbegreppet även en separerad verklighet. Jagets uppdelning blir här förutsättningen för 

Burkes begrepp ”division”. En poet som skriver om döden och fantiserar upp ett scenario där en 

påhittad karaktär dör närmar sig själv döden genom karaktären. Fantasin är en förutsättning för 

förståelse. I inventiofasen för poesin befinner sig poeten enligt Burke i ”division”. Den resulterande 

dikten är inte bara en beskrivning av hur en påhittad människa dör utan även en beskrivning för hur 

poeten ser på sig själv i ett påhittat sammanhang (Burke, 1969, s. 8). Retorikens målsättning är 

överbrygga ”division” och upprätta ett konsubstantiellt förhållande (Burke, 1969, s. 22). Burke 

menar alltså att även konst är en form av retorik.   
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Den visuella retoriken presenterad av Kjeldsen 
 

Kjeldsen valde som doktorand att skriva om den visuella retoriken och hans arbete är därför 

relevant. Kjeldsen har erfarenhet av att studera förbindelsen mellan tecken och objekt. Denna 

förbindelse mellan tecken och objekt skapas enligt Kjeldsen genom liknelsen. Tecken som skapar 

likhet med en sådan förbindelse kallas för ikoniska tecken. Förbindelsen är då inte villkorlig utan 

har sin grund i likheten och därför kallas tecknet för motiverande. Förbindelsen kan även vara 

bestämd av regel och tradition. Förbindelsen mellan tecknet och verkligheten är då arbiträrt. Denna 

sortens tecken kallas inom semiotiken för symboliska tecken. Indexikala tecken är är en direkt 

konsekvens av ett orsak och verkan förhållande och får i förlängningen en närhetsrelation till 

objektet (Kjeldsen, 2008, s.162). Inom semiotiken är bilden en variant av ett eget språk. Skillnaden 

mellan en text och en bild är inte huruvida bilden kan innehålla argument i motsats till text. Fokus 

ligger snarare på vad för sorts argument som används i talet respektive bilden (Kjeldsen, 2002, s. 

219). Retoriken sträcker sig utanför talet och skriften då den är visuell samtidigt som det visuella är 

retoriskt (Kjeldsen, 2002, s. 64). Bilder är observerbara fenomen som kan skapa mening och 

reaktioner hos åskådaren. Kontexten är det medierande instrumentet. Kontexten delas upp i tre 

grupperingar och dessa är textens kontext, den direkt retoriska situationen, och den kulturella 

kontexten. Textens sammanhang syftar till den konstruktion som tecknet bidrar till. Den direkta 

retoriska situationen är likställt med med den direkta kommunikationssituationen som tecknet och 

kontexten är del i. Med den kulturella kontexten menas grundläggande social, historisk, och 

kulturella omständigheter som formar om situationen mening och retorik (Kjeldsen, 2002, s. 64). I 

olika inlärningssituationer har vi lärt oss vad objekts representationer är. Ett objekt i visuell form 

kan vara både metaforisk och metonymisk (Kjeldsen, 2002, s. 62).  

 

Aristoteles definition av ethos 

 

Aristoteles definierar retorik som förmågan att oavsett ämne finna det som bäst lämpar sig för att 

övertyga. Aristoteles delar in övertygelseprocessen i två grupper pisteis entechnoi och pisteis 

atechnoi. Pisteis entechnoi är det som retorikern skapar med hjälp av ethos, pathos och logos. 

Pisteis atechnoi handlar om fysiska bevis, kulturella aspekter, och helt enkelt det som är 

föränderligt. De icke-retoriska bevismedlen är vittnen, bevismedel, lagar. Sådana pisteis som talaren 

inte finner med hjälp av retoriken  För Aristoteles får retoriken som ämne handla om det relativa 

och retorikens begränsande ramverk är samtidens normativa åsikter (Aristotoles, 1991, s. 74). 

Aristoteles definition av ethos innefattar tre underkategorier som arete, fronesis, och eunoia. 

Fronesis representerar då talarens sunda förnuft, aréte representerar talarens moraliska karaktär, och 
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eunoia talarens välvilliga inställning till publiken. Aristoteles delar upp den analytiska aspekten 

inom retoriken och dess utövande. Aristoteles skiljer också mellan handlingen, talandet, och 

retoriken som ämne. För Aristoteles var retorik en techne, konst, och fungerade som en bro mellan 

psykologin och filosofin (Aristotoles, 1991, s. 28) .  Emotion och karaktär får av Aristoteles en nära 

innebörd. Det är med karaktären som medierande medel som känslor skapas. Retoriken är 

dialektikens motpart. När någon skapar avhandling om konsten att tala så nuddar skaparen endast 

vid den riktiga delen av konsten. Bevisen är i sig intrikanta till konsten och alla bevisens egenskaper 

är underordnade. Det viktigaste för konsten är inte det som inte sägs direkt utan indirekt.  

Enthymemet blir för Aristotoles blodet och köttet av beviset (Aristotoles, 1991, s. 67).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Metod 

Den visuella retoriken är svår att begränsa och ännu svårare att tolka på ett kvalitativt sätt. Innan jag 

började läsa om St: Pauli kyrka och dess rika historia så bildade jag mig en uppfattning om 

kyrkobyggnaden. Jag skrev anteckningar om hur jag uppfattade kyrkobyggnaden initialt. Jag har 

varit utanför kyrkobyggnaden flera gånger och detta vid olika tidpunkter. Utifrån mig själv har jag 

sedan begränsat mitt arbete. Det jag tror mig förstå hos byggnaden fick bli grunden som jag byggde 

upp hela mitt resonemang på. Jag tog bilder på byggnaden och började därefter att läsa om 

kyrkobyggnadens arkitektur, dess historia, och den visuella retoriken. Jag har inte varit inuti kyrkan. 

Detta för att mitt arbete ska bli neutralt ur mottagarens perspektiv. Jag har tagit flera bilder av 

kyrkobyggnaden ur olika perspektiv för att illustrera mina upplevelser.  

 

Material 

Bilder tagna utanför St: Pauli kyrkobyggnad.  

 

Bakgrund för St: Pauli kyrkobyggnad 

 

Kyrkan invigdes 1882 den 26:e november. Bygget påbörjades 1879. Arkitekten var Emil Langlet 

och byggmästare var C. Mortens. Kyrkan är rund, sexkantig, och har 12 små torn som symboliserar 

Jesus och hans tolv lärjungar. Huvudtornet är krönt med ett guldkors. Runt om det guldkorset finns 

en krans som ska påminna om Guds Andes låga och den första pingstdagen. Kyrkobyggnaden 

byggdes medvetet ovanpå en vid nybygget precis torrlagd sjö, Östra Rörsjön. Se bifogad bild 3.1. 

På tre sidor av kyrkobyggnaden finns målade fönster som sattes upp under 1950-talet (Svenska 

kyrkans hemsida 2011). Enligt kristen tradition bör kyrkor byggas på en brunn eller å där man också 

skulle ta dopvattnet ifrån. Kyrkan fick därför byggas på stora pålar eftersom marken sjunker någon 

centimeter varje år. Kyrkogården tvingades man lägga en bit från kyrkan då man var rädd för 

sjukdomar.  I Sverige finns det enbart nio rundkyrkor. Inspirationen för formen tros komma från 

äldre kyrkobyggnader från 300-talet (Svenska kyrkans hemsida 2011).  
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Analys 

 

Det första jag undersöker är om det visuella är retoriskt. Dispositionen spelar roll för hur vi 

uppfattar argumentationen.  Därför tittar jag närmare på hur dispositionen spelar roll för hur vi 

uppfattar ethosargumentationen. Därefter väljer jag ut en symbol, analyserar dess förändrade 

funktion över tid, och organiserar den varianten av argumentation inom retorikens teoribildning.      

 

 Analys av det retoriska i det visuella 

 

Frågeställningen som är avgörande för min text är om kyrkobyggnadens skepnad är retorisk. Om 

man utgår ifrån att allt som är tradition inom kristendomen inte är retoriskt så finns det inget att 

analysera i den här uppsatsen. Allt från strukturen till symboler hos kyrkobyggnaden har tidigare 

funnit användning inom kristendomen. St: Pauli kyrkobyggnads form går att härleda till 300-talet 

(Svenska kyrkans hemsida 2011). Änglarna återfinns inom konsten (Lagercrantz, 1964, s.180). 

Dessa symboler och strukturer har en sådan stark betydelse att de under århundraden har överlevt 

och funnit betydelse i olika kristna kontexter. Symbolerna har skiftat form och återupprepats genom 

bibeln, genom musiken, och genom konsten. Aristoteles talade om att det som redan var givet i ett 

tal inte tillhörde retoriken då det gick att hitta utanför retoriken. Oavsett vad man kallar den kategori 

som symbolerna går in under så används symbolerna flitigt inom kristendomen. En relevant 

frågeställning för mitt arbete är på vilket sätt detta görs, inte om det görs. Symbolerna på 

kyrkobyggnaden finner sin kontext inom berättelsen. Ur ett ateistiskt perspektiv skulle man kunna 

se på bildernas berättelser som dramatiserande. För större grupper kan fantasin och dramatiseringen 

uppstå när individer hittar en aspekt av ett meddelande som fångar och fokuserar deras 

uppmärksamhet tills dess att individen börjar medverka i fantasin med bilder och handlingar 

stimulerade av meddelandet. Burkes teori om division fokuserar på den till en början obalanserade 

situationen där olika åsikterna står i stark kontrast till varandra. Men i praktiken är de ämnen som 

tas upp inom den mer traditionella retoriken inte alltid något som publiken inte håller med om.  
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Symbolen ängels förändring inom kristendomen 

 

Symbolen ängel står i relation till flera berättelser inom kristendomen såväl i det gamla testamentet 

som i det nya testamentet. Vad som är betydelsen för en specifik symbol som den på St: Pauli kyrka 

är svårt att avgöra. Vid närmare efterforskning visar det sig att ängeln som bild har haft många olika 

berättelser anknutna till sig. Ordet ängel betyder budbärare och härstammar från latinetes angelus 

och grekiskans ángelos. Den rollen som änglar spelar inom kristendomen är mångfacetterad, från 

att vara oskyldigt vit till att bli våldsamt svart. Den andra sidan, baksidan, av änglar beskrivs  i 

”Divina Commedia”. Ärkeänglen Mikael bryter upp helvetesportar med sina bara händer. En ängel 

med liknande styrka förstör Jerusalem i Samuelsboken (Lagercrantz, 1964. s. 179). Ärkeängelns 

ursprung är omdebatterat. Ärkeängeln Mikael kommer ifrån det gamla testamentet och det 

”våldsamt svarta” består av hans destruktiva handlingar. Konstnären Giotto målade änglar med 

hämnande karaktär fram tills renässansens slut och därefter försvann den sortens änglar ifrån den 

kristna konsten. Titta gärna på Giottos målning av en ängel och jämför med Rafaels bild av ängel 

(bild 4.1 och bild 4.2). När renässansen närmade sig slutet tog änglar av en mänskligare och mildare 

form över. Hölderlin och Rilke kom att spontant med några århundranden mellan sig att återupprätta 

den hämnande ängeln i bildform (Lagercrantz, 1964, s. 180). Vilket spelar roll för hur kristna sedan 

väljer att använda symbolen ”ängel”.   

 

Ärkeängeln Mikael har haft många olika betydelser och är omnämnd i flera kristna verk som en 

beskyddare av det goda med våld (Bild 4.3). Ärkeängeln Mikael får av Thomas av Aquino en lägre 

betydelse. I änglarnas hierarki rankas ängeln Mikael under den tredje sfären enligt Thomas av 

Aquino. Det går bara att spekulera kring varför Thomas av Aquino ville försvaga relationen mellan 

symbolen ärkeängel och begreppet hämnd. Var det ett försökt till att anpassa kyrkans budskap efter 

den dåvarande retoriska situationen? En hierarki kan vara en modell för en normativ 

värderingsprocess. Det kan förstås även enbart vara en organisering och ett sätt att skilja olika 

enheter ifrån varandra. Oavsett om det fanns en tanke bakom organiseringen eller inte får en 

organisering konsekvenser ur mottagarperspektiv.  När en ideologi blir hegemonisk så använder sig 

ideologin sig av symbolikens kraft för att organisera och klassificera verkligheten för andra (Stuart 

Hall s.44). Anledningen till varför jag tar upp detta i ett arbete är för att visa att det kan finnas en 

form av medvetenhet kring vilka symboler som kristendomens arkitekteter väljer att använda sig av. 

Annars skulle de inte valt att organisera änglarnas betydelse vilket då är en form av 

värderingsprocess. Detta stödjer i sin tur tesen ”Kyrkobyggnaden för en argumentation”.  

 

 



12 

 

Vilken skillnad gör dispositionen av argumentation för byggnadens ethos? 

 

Finns det ingen rörelse i argumentationen som kyrkan för? Rörelsen sitter i ögat hos betraktaren 

(Waern et al, 2004, s.62). I hur människan väljer att titta på specifik del av byggnaden.  Avståndet 

till byggnaden påverkar hur vi upplever den. På nära håll framstår kyrkan som gigantisk då den 

sträcker sig upp mot himmel med blågröna, triangelformade torn. På långt avstånd ser man kyrkans 

form till sin helhet bäst. Den runda, sexkantiga kyrkan, sticker upp ur jorden. Dess utbuktning från 

marken är synligast på nära avstånd. Kyrkan ser ut att vara byggd ovanpå en markhöjning. För 

traditionell kommunikation är rörelsen bestämd och dispositionen för talet har en mening i sig. Ett 

eget värde. Det var Cicero som en gång påpekade att talarens ståndpunkt skulle döljas fram tills 

slutet. Men avgränsningen mellan vad som är slutet och inledning i byggnadens argumentation är 

svårt att avgöra. Exordium skulle kunna vara när personen först börjar titta på byggnaden och 

peroratio när personen först får en tanke. Avslutandet av talet skulle då vara själva tanken. Det 

tankar som en kyrkobyggnad väcker hos människor kanske inte är så olika. Varje tals fullbordande, 

enligt Cicero, skulle då vara när tanken uppstår som ett resultat av byggnadens bildbudskap och 

åskådarens tolkning. För det är först då som medvetandet ser resultatet av byggnadens 

argumentation och dess egentliga budskap. Man skulle kunna likna en byggnads argumentation med 

flera tal eller, mer specifikt, med flera kommunikationsmöjligheter där gränserna mellan talen är 

arbiträra. Medan andra tar ett annat perspektiv. Kjeldsen menar att argumentationens förtätning sker 

när en enskild bild, eller i detta fallet en enskild synvilla, utlöser en längre respons i form av ett 

resonemang (Kjeldsen, 2002, s.44). Problematiken är att om vi väljer en referenspunkt, ett standard 

förfarande för hur vi uppfattar en byggnads argumentation så kommer denna referenspunkt alltid att 

vara generaliserad och därmed godtycklig. Resultatet skulle förändras beroende på perspektivet som 

åskådaren väljer att ta.  Den visuella retorikens fördel är dess förmåga att föra att ett resonemang 

med hjälp av människors undermedvetna (Waern et al, 2004, s. 48). Men det abstrakta och 

svårtolkade bör även ses som den visuella retorikens begränsning. Visuell argumentation 

kännetecknas av entymemiskt utelämnande (Kjeldsen, 2002, s. 292).  Mottagaren får själv skapa 

premisserna och förbindelsen mellan premisserna. När entymemet slutförs hos mottagaren blir dess 

förankring starkare i medvetandet hos mottagaren (Kjeldsen, 2002, s. 291).   
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En applikation och ett utvidgande av ethosbegreppet 

 

I detta avsnitt kommer jag att applicera begreppet ethos på den visuella argumentation i ett försök 

till att separera de olika argumenten ifrån varandra. Jag använder Aristoteles definition av ethos 

och denna går att finna under avsnittet ”Teoretisk bakgrund”.   

 

Aristoteles definition av vad som är en del av retorikens övertygelseprocess får konsekvenser på var 

vi  förlägger kyrkobyggnadens argumentation inom retorikens organisering. Utifrån definitionen 

”retorik är förmågan att oavsett ämne finna det som lämpar sig för att övertyga” är 

kyrkobyggnadens skiftande symboler argument. Ordet ”finna” i Aristoteles definition spelar här en 

viktig roll. Att finna förutsätter att det finns en valmöjlighet och en situation som inte är självklar. 

Tidigare i min analys talade jag om hur symbolen ”ängel” förändrats inom kyrkans tradition. 

Skaparen av arkitekturen valde att använda sig av en ängelns ansikte för att fånga åskådarens blick. 

Det retoriska, det som skulle kunna vara annorlunda, finns i valet mellan änglar. Det är ett retoriskt 

val att välja mellan en ängel som är av jämförelsevis frommare sort och att välja en ärkeängel med 

förmågan till destruktiva handlingar. Begränsningen för argumentationen är enligt Aristoteles det 

oföränderliga. Det oföränderliga ur ett kyrkans perspektiv är bibeln. En talare som åsyftar sin egna 

moraliska karaktär härleder sin argumentation till sitt ethos och sin aréte.  

 

En utvidgning av Aristoteles ethosbegrepp i modern tid är att även låta talarens kläder representera 

hans eller hennes ethos. En talare som väljer att klä sig i en viss färg argumenterar  med sitt ethos 

och eunoia. Det indirekta i den visuella argumentationen tar då en mer obskyr form. Den yttre 

formen, kläderna, får förstärka och indikera något om talarens inre. Går detta att likställa med att 

den yttre formen hos kyrkobyggnaden indikerar något om den inre strukturen i kristendomens 

ethos? Relationen mellan ”kläder” och ”talare” är obskyr och arbiträr. Byggnadens mer obskyra 

ethosargumentation är svår att peka ut.  Dess form, eller rättare sagt struktur är bred och utvidgande 

i jämförelse med långkyrkan. Se bifogad bild 3.1. Formen är på ett sätt försvarande då den går att 

associera till en borg. Kyrkobyggnadens mer försvarsliknande utformning indikerar indirekt om 

Guden är av Gamla testamentet variant eller nya testamentet variant och återspeglar därmed det 

samfund som valde att konstruera kyrkan på valfritt sätt under en specifika tidsperiod. Det mer klara 

och lättfattliga i kyrkobyggnadens ethosargumention är dess referens till en moralisk auktoritet. På 

framsidan av kyrkobyggnaden ovanför porten står namnet Oscar den II. Se bifogad bild. Detta är 

den enda referens på kyrkobyggnaden som hänvisar till en person som levde medan 

kyrkobyggnaden byggdes. Om man liknar talet vid byggnaden är ”namnet” förstärkande för 

byggnadens karaktär. De dygder som Oscar den II hade blir då betydelsefulla för byggnadens 
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trovärdighet. Om personen Oscar den II levde ett skandalöst liv så skulle symbolen Oscar den II 

försvaga byggnadens argumentation. Oscar den II kan därför vara en symbol som är tänkt att stärker 

byggnadens ethos och arete. Byggnadens mer abstrakta ethosargumentation är svårare att peka ut. 

Dess form, eller rättare sagt struktur är bred och utvidgande i jämförelse med långkyrkan. Se 

bifogad bilder. Formen är på ett sätt försvarande då den går att associera till en borg. Om en talare 

väljer att bära kostym medan han talar förstärker detta hans ethos. Kostymen symboliserar då 

styrkan som talaren har och indirekt ett beskydd eller hot.  Ur ett retoriskt perspektiv representerar 

inte kyrkobyggnaden enbart sin arkitekts värderingar utan även det kristna samfundet. Min analys 

har hittills fokuserat enbart på relationen mellan kyrkobyggnaden och dess argumentation. Det är 

möjligt att fokusera mer på förhållandet mellan kristendomen och kyrkobyggnaden. 

Kyrkobyggnadens mer försvarsliknande utformning säger något om det samfund som valde att 

konstruera kyrkan på detta sätt under denna specifika tidsperiod. Aristoteles skiljer även mellan 

”retor” och ”talare” vilket är tacksamt för analys av relationen mellan arkitekturen och arkitekten. 

Men eftersom detta är mindre relevant för mitt specifika syfte väljer jag att endast konstatera att en 

sådan relation existerar och går att vidareutveckla. Aristoteles klassifikationssystems har för talet 

spelat en förtydligande roll. Det är ett sätt att förenkla och reducera talets olika aspekter och därmed 

öppna upp för samtal kring vad som fattas, vad som bör förstärkas, eller vad som bör försvagas i 

argumentationen. Aristoteles tänkte inte på den visuella retoriken när han utformade begreppen. 

Fysiska föremål som andra kyrkobyggnader, kristna berättelser, och sådant som sträcker sig utanför 

”talet” räknas traditionellt sett inte in under pisteis entechnoi utan pisteis atechnoi. Aristoteles 

menade en lyckad kommunikation innefattade triadens alla begrepp. En kartläggning av liknande 

slag för byggnadens argumentation skulle kunna hjälpa arkitekten att se symbolerna i nya 

perspektiv.   
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Ethos som förtroende, moral, och psykologiskt fenomen 

 

Förtroende kan vara lika ytligt som hud och lika bottenlöst djupt som nattens mörker. Fenomenet 

förtroende kan hos individen tänjas ut så till den milda grad att ordet ”förtroende” förlorar sitt 

fulla värde. Andra är mer sparsamma med vilka de ger sitt förtroende. Förtroende får då sin 

applikation hos ett begränsat antal, en elit. Är det slumpmässigt vilka personer vi anser vara 

trovärdiga? Finns det förutbestämda aspekter som spelar större roll än den mening personen själv 

försöker symbolisera? Det är i förtroendet som handlingen tar sin början, tar sitt uttryck. Kyrkans 

argumentation försöker förankra sig i människans liv. Hur gör den det?   

 

Någonstans misstänker jag att sammankopplingen, från talare till lyssnare, går via människans egna 

erfarenheter. Av alla ord vi hör så är det ett fåtal ord vi verkligen ”hör”. Swedenborg menade att den 

troende endast kunde förstå bibelns fulla innebörd. Icke-troende kunde läsa samma text utan att 

förstå textens riktiga innebörd. Inför varje tal som någon håller står personen inför samma 

problematik. Hur kan jag få andra att förstå det jag anser är så tydligt, så fullständigt självklart? 

Swedenborg menade inte att de icke-troende inte hade hjärta eller god moral. Han menade att det 

som lades till texten var något helt annat. Att förståelsen av religiösa texter var bortom den 

ateistiska personens räckhåll. Kan man utifrån byggnaden se vilken kontext som är mest relevant 

för budskapet? Vad är det som kristna ser i kyrkobyggnaden som inte en ateist kan se, hur skiljer sig 

”avläsningen”? Läser människan av sin verklighet såsom de läser av berättelser? Vilken berättelse 

är då mest relevant för hur människan tolkar byggnaden? Är det den kristna berättelsen? Är det 

åskådarens berättelse? Eller är det det kristna samfundets berättelse? Människan läser inte bara med 

sitt hjärta, sin intelligens, och sitt symbolbruk. De läser inte bara med sin historia utan även med sin 

framtid, sin ”mening”. Och det är ”meningen” som kommer att stå för förvrängningen av 

budskapet. Ethos definieras utifrån människan själv och människan som objekt kan förfalla plastisk, 

ständigt i förändring. Det får följden att ethos som begrepp ständigt kan utvidgas och inskränkas. 

Burke menar att implicit för den universella verkligheten är relationen mellan organism och miljö. 

För Burke är symboler levande och döda ting kan röra sig. Rörelsen är då en del av retoriken. När 

någon talar om gud eller konst så talar personen egentligen om språk (Bygrave, s. 35, 1993). Vad är 

då en universell upplevelse? En universell upplevelse är kärnan av upplevelser som människan 

delar. Textens effekter är inte likriktade och den ideologiska ”meningen” är inte monokrom. Det 

finns inga former av konst som inte är en form av erfarenhet utanför konsten (Bygrave, 1993, 

s.35).Vi lever i symboler samtidigt som vi använder oss av dem (Bygrave, 1993, s. 37). 

Implikationer uppstår när tolkningen och den avgörande upplevelsen sker i två olika skeenden.  Det 

var Kierkegaard som skrev: ”We live our lifes forward, but they are understood backwards.” 
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Burke vidareutvecklar detta när han liknar människans liv vid Aristoteles perfekta syllogism. Den 

första premissen skapades igår, den andra premissen är nutid, och slutsatsen finns i framtiden. 

Förståelsen och förtroendet skapas inte bara i tidlös situation. En viktig aspekt för uppfattningen av 

kyrkobyggnadens ethos beror på var åskådaren befinner sig inte bara i relation till byggnaden rent 

fysiskt utan också psykiskt. Från födseln då barnet, omedvetet, förs ini kyrkan för att döpas. Till den 

kristiska perioden av medvetande, den riktiga nutiden, då barnet blir vuxen och väljer att integrera 

sig i kyrkan eller inte, konfirmationen. Till ålderdomen då vännerna dör och ”slutsatsen” närmar 

sig. Kyrkobyggnadens ethos interagerar med människans ethos. Kyrkobyggnaden blir som en 

hänvisning till något utanför sig själv, specifikt himmelen. 

 

I Lars Von Triers film ”Melancholia” används himmelen som ett medel till att skapa rädsla hos 

åskådaren. I slutet av filmen väljer karaktärerna att söka skydd mot jordens undergång genom att 

bygga upp ett skydd av några bitar trä. Genom luckorna mellan pinnarna syns himmelen. 

Riktningen av träbitarna är samma som tornen på St: Pauli kyrka. En hotfull triangel som pekar mot 

något utanför människan. Tre frågor som berör nutid och framtid blir i en religiös kontext ledande: 

 

 Var är du nu? 

 Var kommer du att finnas om några år? 

 Vad blir din slutsats? 

 

Utifrån byggnadens mörkare argumentation, den argumentationen som enbart går att finna om 

natten, blir slutsatsen att människans ethos måste bli ett med byggnadens ethos. Det för att 

beskydda människan ifrån den påträngande personliga verkligheten. Är det insikten om döden som 

blir till rädslan som driver människan mot att bygga upp ett skydd med uppenbara luckor?  Är det 

då ett strategiskt drag att i ett vetenskapens millennium undvika de diskussioner som berör 

personliga upplevelser? 

 

Alla vägar bär till Rom verkar det som. 
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Avslutning 

 

Diskussion 

 

Utifrån uppsatsens förutsättningar har jag velat skapa förståelse för något utanför min egen 

kännedom. Efter att jag har avslutat arbetet och värderat de insikter som jag förskansat mig har jag 

kommit fram till två slutsatser. För det första har jag inte lärt mig något som jag inte redan visste. 

För det andra är kristendomen fortfarande en väldigt vital del utav vad jag först uppfattade som ett 

väldigt ateistiskt samhälle. Det första antagandet baserar jag på personliga reflektioner och det 

andra antagandet baserar jag på svenska kyrkans minskade antal medlemmar. Jag har inte läst 

mycket om kristendomen tidigare men jag har blivit starkt påverkad av filosofer och författare som 

levde i en annan mer religiös era än jag. Jag har under många år underskattat denna indirekta 

kunskap och sett på mig själv som någon helt utan djupare kunskaper inom teologin. Med detta sagt 

är sannolikheten att andra med mer kunskap om kristendomen kommer att kunna göra en ännu 

bättre analys än den jag åstadkommit. Sannolikheten är även stor att någon från en annan kultur än 

den västerländska kommer att få andra, säkert revolutionerande, insikter av att analysera en okänd 

artefakt.  

 

En potentiell förbättring av arbetet är att be åskådare utanför kyrkan att fylla i enkäter om hur de 

uppfattar byggnaden. Problemet med ett arbete av sådan art är att den kvantitativa bedömningen 

inte nödvändigtvis är lika intressant för kyrkobyggnadens argumentation över tid. En del av 

poängen med konst är att åskådarens medvetande ska bli ett med artefakten. Om detta är sant för 

mitt arbete så skulle det stödja Kenneth Burkes tes att en konversation med sig själv även är en form 

av retorik. Låt oss anta att retoriken har som mål att bilda ett konsubstantiellt förhållande mellan 

åskådaren och objektet. Borde inte tiden som åskådaren spenderar med objektet ifråga spela en 

signifikant roll för retorikens utfall? Jag lutar åt att tidsaspekten är viktig för att arkitekturens retorik 

ska fungera. Detta baserar jag, återigen, på personliga reflektioner. Min uppfattning av 

kyrkobyggnaden var först av en analytisk karaktär och någon månad senare av mer emotionell 

karaktär. Om försökspersoner fick en enkät och tio minuter på sig att fylla i enkäten kommer då 

försökspersonerna hinna analysera sig själva i en kristet sammanhang? De generaliserade slutsatser 

som en sådan kvantitativ undersökning skulle kunna ge är begränsade. En potentiell felkälla för mitt 

arbete beskriver Friedrich Nietzsche:  
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“If you gaze long into an abyss, the abyss will gaze back into you.” 

När någon granskar ett verk förändras något inom den som granskar. Att jämföra sig själv för länge 

med något som man inte fullständigt förstår skapar en djupare förståelse. ”The abyss” är givetvis 

inte en person. Det är helt enkelt en åskådare inom åskådaren som plötsligt ser delar av sig själv 

som personen tidigare inte haft möjlighet att se. En gemensam punkt av kontakt uppstår mellan den 

granskande och objektet, eller idén, och detta gör det svårare att gå tillbaka till tillståndet som fanns 

innan granskningen.  Det är en kliché att skriva ”jag har inte lärt mig något nytt” i ett arbete. Men i 

något skede medan jag skrev trodde jag verkligen det.  

Det ligger något grundläggande mänskligt i att se på sig själv i ett större sammanhang vilket gör att 

det blir svårare och svårare att ta sig ur vad jag i början av arbetet, indirekt, med hjälp av Oliver 

Sacks menade var ett resultat av kreativitet och fantasi. Att det är svårt att slita sig bort från 

kyrkobyggnadens argumentation är ett tecken på att den visuella retoriken verkligen existerar. Det 

är inte vetenskapligt, och jag går farligt nära begreppet ”tro” i min uppsats, men jag tror att 

byggnaden verkligen kan tala. Förväntningar, existentiell kontext, och mänsklig svaghet gör det 

svårt att inte höra vad en sådan byggnad vill säga.  
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Slutsatser 

”Liksom när solens strålande tjänarinna stiger upp och den ena stjärnan efter den andra, även den 

allra vackraste, bleknar och försvinner.” 

 

Det som står ovanför är Dante Alighieris beskrivning av hur änglarna förgörs och försvinner ini 

guds strålar vid guds uppenbarelse (Lagercrantz, s. 188). Mörkret och ljuset som symbol för ondska 

och godhet har vandrat bredvid den kristna tron i hundratals år. Det fantastiska med en skicklig 

orator är inte dennes förmåga att framkalla något nytt utan dess förmåga att framställa det som är 

naturligt och vanligt som spektakulärt. En man som lyckades med detta konststycke var en av vår 

tids största symbol för ondska, Hitler: 

 

”One scarcley needs to ask with what arts Hitler conquered the masses; he did not conquer; he 

portrayed them. His speeches are the day-dreams of this mass-soul; they are chaotic, full of 

contradictions, if their words are taken litterally, often senseless, as dreams are, and yet charged 

with deeper meaning... The speeches begin always with deep pessimism and end in overjoyed 

redemption, a triumphant happy ending; often they can be refuted by reason, but they follow the far 

mightier logic of the subconscious, which no refutation can touch. Hitler has given speech to the 

speechless terror of modern mass, and to a nameless fear has given a name.” 

 

Stycket ovan är taget ur Konrad Heidens bok ”Der Fuerher: Hitlers rise to power”. Men jag fann 

stycket i  ”Methods of rhetorical criticism: a twentieth-century perspective” på sida 213. 

 

Varje morgon stiger St: Pauli kyrka ur mörkret ini ljuset, från den djupa tomhet som natten givit till 

morgonens rosa-röda tongivande av en klarblå himmel. Då reflekterar kyrkan två helt olika känslor, 

två helt olika rum inom människan. Tryggheten manifesterar sig i byggnadens utvidgande från 

marken, ett skydd mot det som väntar därunder. Med änglar som evidentia påminns människan om 

det som ständigt finns ovanför och under byggnaden. Kyrkans argumentation befinner sig konstant 

på flera abstraktionsnivåer. Den som står framför St: Pauli kyrkobyggnad står inte bara inför tegel, 

metall, och figurer uthuggna ur sten. Personen står inför en berättelse. En början, ett mellanparti, 

och ett slut. Kyrkans olika konnotationer har ett oändligt antal. I Hans Roers artikel ”Där solen 

tiger” i Retorikmagasinet  prövar han tesen att Dante menar att abstrakt och mångfacetterad 

argumentation är ondskefull och att obscuritas är ett djälvulens verktyg. Oavsett om läsaren håller 

med Roer i hans analys så är det svårt att förneka ljuset och mörkrets retoriska funktion inom 

kristendomen. Det är med hjälp av omgivningens konstanta förändring som kyrkan kommer till sin 
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rätt. Orden skiftar och tolkningarna av bibelns olika betydelser förändras men kyrkobyggnaden står 

kvar som en odödlig artefakt. En artefakt som i grunden är oförändrad och vars meddelande är ärligt 

i sin kärna. Vem som helst som vill se sitt förflutna, det för västerlänningen idag kanske omedvetna, 

behöver bara besöka St: Pauli kyrka eller någon annan äldre byggnad för den delen. Hundratals, 

kanske tusentals, människor har stått framför samma byggnad och tänkt i samma banor. Några har 

varit rädda, några har känt likgiltighet, och åter några har känt vördnad. Kanske är det som är 

gemensamt för de olika åskådarna inte vad de tänkt eller vilka känslor som de fått utan att 

byggnaden faktiskt väckt något till liv inom åskådaren. Och oavsett slutsats hoppas jag att det nu är 

tydligt att det faktiskt går att applicera retorik på ett objekt som inte kan tala ett av alla tusentals 

språk och symbolsystem som finns därute. Grunden som språket och arkitekturen vilar på är trots 

allt densamma. 

 

Retoriken står idag inför ett vägskäl. Samma vägskäl som retoriken alltid stått inför. Ska retoriken 

bygga på sin tidigare teoribildning eller försöka närma sig en verklighet utan tydliga gränser? Borde 

retoriken finna sitt värde i ”rörelserna på vattnet” eller i en assimilation av det som tidigare blivit 

benämnt ordet retorik? Går det att likna den problematik som retoriken står inför med den 

problematik som religionen stod inför? Om en sådan liknelse godtas så finns representanter ifrån 

båda läger inom kristendomen. Augustinus menar att den som är slav under ett tecken tjänar och 

tillber något som pekar utanför sig själv utan att förstå dess betydelse (Augustinus, 2006, s. 105). 

Medan Swedenborg skriver att ordets bokstavliga betydelse är som benen och köttet. Tag bort den 

bokstavliga betydelsen och hela människan faller ihop. Därför är ordets hela bestånd och yttersta 

betydelse även bokstavens betydelse. En betydelse som uppbär hela den gudomliga sanningen 

(Swedenborg, 1920, s. 65). Om retoriken har en normativ funktion, borde det då inte vara viktig att 

undersöka hur det som är normativt uppstår och på vilket sätt? Vad är det för mänsklig 

interpretation vi raderar, och ignorerar, för att få en mer konsekvent teori? 

 

Sammanfattning  

Aristoteles teoribildning har gjort det lättare att organisera symbolerna som kyrkobyggnaden 

använde sig av. Genom en applikation av begreppet ethos har jag förstått en del om den visuella 

retorikens begränsning och därigenom även retorikens potentiella begränsning. Den visuella 

retorikens begränsande faktorer är den kristna historieskrivningen, det ofullständiga enthymemet, 

åskådarens fantasi, och en snävare retorisk definition. Den visuella retoriken kan föra en 

ethosargumentation och St: Pauli kyrka använder sig av sådan.  
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Elektroniska källor 

 

Svenska kyrkans hemsida 2011: 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=648152 

 

 Övriga källor 

Friedrich Nietzsches citat: 

“If you gaze long into an abyss, the abyss will gaze back into you.” 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/f/friedrich_nietzsche.html 

 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=648152
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/f/friedrich_nietzsche.html
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Oliver Sacks citat: 

”Every act of perception, is to some degree an act of creation, and every act of memory is to some 

degree an act of imagination.” 

http://www.goodreads.com/author/quotes/843200.Oliver_Sacks  

 

Kierkegaards citat: 

”We live our lifes forward, but they are understood backwards.” 

http://www.utas.edu.au/docs/humsoc/kierkegaard/resources/Kierkquotes.html  

 

Bilagor 

Bild 1.1: 

Notera hur munnens min är neutral och att ansiktet är vinklat nedåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goodreads.com/author/quotes/843200.Oliver_Sacks
http://www.utas.edu.au/docs/humsoc/kierkegaard/resources/Kierkquotes.html
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Bild 1.2: 

Bilden är tagen cirka fem meter ifrån kyrkan.   

Bild 1.3: 
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På framsidan av byggnaden, ovanför porten, står det skrivet: ”Uppbyggd under Oscar II Regering 

1881”  

 Bild 3.1: 
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Idag finns byggnader uppbyggda runt kyrkan. Bilden är tagen ifrån Svenska kyrkans hemsida. 

Bild 4.1: 

Ett verk av Giotto.  

 

 

 

 

 

 



26 

 

Bild 4.2: 

Ett verk av Rafael. 

Bild 4.3: 

Ett verk av Reni Michele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


