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Författare Kerstin Sandberg 
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40 poäng 60 poäng Examensuppsats Kandidatuppsats X 
Magisteruppsats  Projektarbete Projektrapport Annan 
 
Ventileringstermin: Höstterm. (år) Vårterm. (år) 2002 X  Sommartermin (år) 
 
Tjugo mil norr om polcirkeln i Jukkasjärvi byggs sedan tio år tillbaka varje vinter en kyrka i 
is och snö. Varje vår nedmonterar naturen denna vid snösmältningstid och den återgår till 
Torneå älv. Iskyrkan kom till i samspelet mellan mannen bakom världens största Ishotell 
Yngve Bergqvist och kyrkoherden i Jukkasjärvi församling, Jan-Erik Johansson. Kyrkan har 
varje säsong fler än 30 000 besökare. Ungefär tjugo barn blir döpta varje år och något fler 
än hundra par väljer att gifta sig i iskyrkan. Brudparen kommer från hela världen och 
efterfrågan på att få gifta sig här är större än vad man kan erbjuda. Iskyrkan fungerar 
dessutom som en vanlig kyrka med andakter och mässor. 
 
Idén med att använda is och snö som byggnadsmaterial till ett kyrkobygge är unik. Material 
som använts i byggandet av kyrkor i Norrbotten har präglats av tidens tand och behov. Den 
stora tillgången på timmer och trä i länet har varit det givna valet, sjöfarten och järnvägen 
tillförde nya material. 
 
Dagens behov av kyrkor kan inte sägas vara mer kommersiell än tidigare generationers. 
Kyrkorna har i alla tider byggts där folket funnits och kommit samman för handel eller 
juridik. I dag är det turismen och människors behov av nya platser som representerar det 
genuina exotiska och svårtillgängliga som är magnetiskt. Iskyrkan erbjuder allt detta och 
även annat såsom stillhet och tystnad, ekologi i praktiken, möte med det genuina, kyla och 
norrsken. Kyrkorummet blir gränslöst och ger ett annorlunda andrum där motsatser 
samspelar. Arkitekturen är amodern. 
 
Hittills har ingen forskning bedrivits ens vid de nordligaste universiteten på Nordkalotten på 
temat is och snö varken i kulturvetenskapliga, religionsvetenskapliga eller teologiska 
sammanhang. Snö och is har starka symbolvärden som kan slå broar mellan vårt 
omedvetna och vårt medvetna och hjälpa oss att binda ihop de två sfärerna, att se det 
osynliga i det synliga. 
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Din skönhet, som i vintern bor 

Du ger som kärleksgåva. 

Din rikedom i kärlek stor 

Vill jag i vintern lova, 

För frostens träd 

Och höstens säd, 

Som sover nu i jorden 

Guds vintertid i Norden 

 

Nr. 861 ur Psalmer i 90-talet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till min Jukkasjärvi Liv 
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1. Inledning 

 

Vid millennieskiftet när Sveriges Television skulle kabla ut bilden av Sverige 

till världen, valde man Iskyrkan i Jukkasjärvi. Under två och en halv minut 

kunde en miljard människor se ett direktsänt bröllop därifrån. Iskyrkan är 

en del av Icehotel som sedan tio år varje vinter byggs upp och smälter ned 

igen varje vår. Icehotel är det enda resmålet i Norden som ingår i Hip Hops 

lista och besökts av hundratusentals turister. Att bygga en kyrka av is är en 

unik idé. Hur och varför den har uppstått är min huvudsakliga 

frågeställning i denna uppsats. Att just denna kyrka bara skulle ha ett 

kommersiellt värde kan jag inte tro. Kyrkor har man alltid byggt där 

människor finns. Jukkasjärvi är samiska och betyder samlingsplats. Att 

man använder material som finns på platsen vid kyrkobyggen är också inget 

nytt utan en självklarhet. Till exempel har man i Afrika använt t o m 

djurspillning vid byggande av kyrkor. I fjällvärlden i Sverige finns kyrkor 

byggda av torv, Unnavarre-Årosjokk, 1996, inom Jukkasjärvi församling. 

Vad som är speciellt i Iskyrkans fall är att man måste bygga om kyrkan varje 

år. Man lånar material av naturen som den i april nedmonterar och ger åter 

till Torneå älv. 

 

1.1 Syfte, frågeställning, metod, tidigare forskning och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga Iskyrkan i Jukkasjärvi. Vilken 

funktion den och dess plats har? Vad representerar och symboliserar 

iskyrkan och dess byggnadsmaterial. Vilka är intressenterna och hur ser 

dess historia och framtid ut? 

 

För att göra detta blir metoden operationell, undersökande. Forskning och 

litteratur om kyrkohistoria och kyrkovetenskap finns det gott om men när 

det gäller iskyrkor finns nästan ingenting varför jag studerat och observerat 

årets iskyrka på plats. Jag har även intervjuat i bygget involverade personer. 

Enligt Roald E Kristiansen Phil dr i teologi- och religionsfilosofi vid 

Universitetet i Tromsö har inte Symboliska tolkningar av fenomenen Is och 

Snö inte ens varit ett påtänkt tema vare sig i kulturvetenskapligt, 
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religionsvetenskapligt eller teologiskt sammanhang. I och med detta 

uttalande blir mitt perspektivval geografiskt nord(svenskt)perspektiv samt 

att jag självklart inser att jag påverkats starkt hela mitt liv av min plats på 

jorden, genius loci. Min avgränsning blir Norrbotten och jag fördjupar mig 

inte i ecklesiologi. 
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2. Historik 

 

20 mil ovanför polcirkeln och knappt två mil från Kiruna flygplats ligger byn 

Jukkasjärvi. Området består av högfjäll i väster och av ett myr- och skogland 

med lågfjäll i övrigt. I östra Jukkasjärvi finns en glest spridd bebyggelse i 

anslutning till Torne älvs vattensystem. Ett femtontal stenåldersboplatser 

och över 1000 fångstgropar är kända. Talrika lämningar av nomadnäringen 

finns inom hela området och ett tiotal offerplatser är kända. Från nyare tid 

märks fyra hyttplatser från den äldsta bergshanteringen 

(Nationalencyklopedin). 

 

I Jukkasjärvi finns Lapplands äldsta kyrka. Den byggdes 1726 som ett 

rektangulärt långhus 17,5 x 9,5 m med timrade strävkistor man använde 

timmer från den äldsta kyrkan byggd 1606–08. Kyrkplatsen tros vara mycket 

gammal. Man vet att Jukkasjärvi var samlingsplats för samerna redan på 

1400-talet man har bland annat funnit turkiska mynt där från 1000-talet 

(Söderholm Kyrkor i Norrbotten s 88). Namnet Jukkasjärvi är samiska och 

betyder samlingsplats. 

 

För tio år sedan kom ett storslaget projekt till stånd i Jukkasjärvi. Man 

påbörjade bygget av världens största isigloo, idag Icehotel. Bygget har blivit 

världsberömt. Medierna och turisterna har kommit i hundratusental. 

Iskyrkan kom till som ett sidospår. Den 28 mars 1992 hölls den första 

helgmålsbönen i Iskyrkan eller Isigloon som den benämndes då. Samma år 

på juldagen antecknades i församlingens dopbok att det första dopet skett i 

Iskyrkan. Vid biskopsvisitationen 1995 anses Iskyrkan som en tydlig och 

självklar församlingsangelägenhet då biskopen i egenskap av visitator i sin 

predikan sade följande: 

 

”Vi tackar Gud för denna isiglookyrka. Den står här vid Torneå älv 

uppförd till Guds ära och blir till glädje och uppbyggelse för Guds folk i 

församlingen och för gäster från många länder” (Scriptum 45 s 31). 
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Iskyrkan besöks av ca 30 000 människor per år och måste därför vara en av 

vårt lands mest besökta kyrka med tanke på att möjligheten att besöka den 

är begränsad till knappt fyra månader per år. 

 

2.1 Kyrkor i Norrbotten 

Kyrkorna, som är ett hundratal, speglar Norrbottens historia från medeltiden 

och fram till idag. Tack vare Sveriges stränga kyrkoplikt och att länet är glest 

befolkat byggdes många kyrkstäder. Gammelstads kyrkby med sina 424 

stugor som började byggas i slutet av 1500-talet är idag utsett till ett av 

Sveriges världsarv av UNESCO. I nästan varje kommun finns rester av våra 

kyrkstäder. Tyvärr har en del rivits eller härjats av eldsvådor. Den bäst 

bevarade lappstaden är den i Arvidsjaur där det finns ett åttital välbevarade 

kåtor och härbren från slutet av 1700-talet. 

 

Det finns tre medeltida kyrkor i länet, Öjebyn invigdes 1425, Nederkalix 

1472, och Nederluleå (Gammelstad) 1492. Byggnadsteknik och materialval 

var i det närmaste likartade samt att byggnadstiden pågick under lång tid. 

Medeltidskyrkan i Nederluleå var t e x Norrlands största kyrkobygge under 

medeltiden. Den murade i skalmursteknik och gavelröstena försågs med 

tegeloreringar. Det branta sadeltaket täcktes med spån. Över kyrkorummet 

slogs fyra stjärnvalv i tegel. Kyrkan fick en påkostad utsmyckning. Väggar 

och valv försågs med kalkmålningar, där fanns träskulpturer och under 

1500-talet tillkom ett stort nederländskt altarskåp. Luleå socken var stor 

men glest befolkade, likt de två övriga älvdalssocknarna. Sina rikedomar 

baserade bönderna och birkarlarna på laxfisket, pälshandeln med samerna 

samt skatteindrivning. 

 

Från1600-talet är det bara Piteå stads kyrka som finns kvar. Den byggdes i 

trä, är byggd av finska byggmästare och är byggd som korskyrka med torn i 

mitten. 

 

De kyrkor från 1700-talet som finns kvar idag är samtliga byggda i trä. 

Övertorneå, Hieatainiemi, och Jokkmokks gamla kyrka är åttakantiga med 
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brant lutande valmade spåntak. Kyrkan i Karl Gustavs församling som 

byggdes i slutet av 1700-talet är en korskyrka med sadeltak i takspån och 

takspira över mitten. Jukkasjärvi kyrka är Lapplands äldsta kyrka och 

landets enda timmerkistkonstruktion. På Kvikkjokks kyrkbacke 

Lappmarkens paradis enligt Carl von Linné, finns kyrkan från 1764. 

Kvikkjokk var kyrkligt centrum under lång tid därför att man bröt 

silvermalm där. Det finns ett antal fjällkapell och kyrkkåtor i fjällvärlden. 

Det första uppfördes i Alkavaare redan år 1787. Dessa kom till för att kunna 

hålla gudstjänster för den samiska befolkningen sommartid. En del av dem 

ligger i nationalparkerna i väglöst land. Alkavaare nuvarande kapell är den 

mest avlägsna kyrkobyggnaden i Europa och är byggd av skifferstenar som 

finns i området. 

 

1743 beslutade Sveriges Riksdag att varje matlag i Sverige skulle betala ett 

öre i silvermynt under fyra år för att bygga en kyrka för samerna I Gällivare. 

Ettöreskyrkan byggdes och står kvar än idag. Den är en enkel enskeppig 

salkyrka i timmer som från början saknade fönster och golv. I dag finns ett 

fönster i koret som visar naturen utanför och detta tjänar som altartavla. 

Eftersom gruvnäringen kom i gång och befolkningen ökade behövdes en ny 

och större kyrka. Denna nya träkyrka med mittorn invigdes 1882. 

 

1771 utfärdades en hamnordning som utöver kustfiskets organisering, 

hamnrätt och hamnfogde även talade om snatteri och kyrkogång. Bland 

annat medförde det att ett antal fiskekapell uppfördes. Flera finns bevarade 

och används än i dag. Haparanda Sandskär, Malören som tillhör Nederkalix 

församling och som även kallas skärgårdens domkyrka, Småskär – Luleå, 

Brändö-Uddskär, Rödkallen samt Rönnskärs kapell. Samtliga är byggda i 

trä, ofta små och enkla. Vanligtvis har de sadeltak som är tjärade. Malörens 

fiskekapell är åttakantigt och dess tak är högt och har därför fungerat som 

sjömärke. 

 

En gemensam nämnare för 1700-tals kyrkorna i länet är att byggmästarna 

ofta kom från Finland. 
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Under 1800-talet byggdes alla kyrkor i länet i trä (timmer), relativt få finns 

kvar idag. Jokkmokks och Gällivares kyrkor är fantastiska exempel på det 

experimentella träbyggandet från detta sekel slut. Efter att kyrkan i Luleå 

brunnit än en gång invigdes 1893 nuvarande domkyrkan i Luleå som 

byggdes i tegel. 

 

1900-talets kyrkor är många och i skiftande stilar. Byggnadsmaterialet är 

tegel, sten och trä. Ett undantag är Haparanda kyrka, 1967, som är byggd i 

stål och koppar och saknar anknytning till bygdens traditioner, kyrkan är ett 

exempel på radikal modernism. Kyrkan blev i början av 70-talet vald till 

landets fulaste byggnad. 

 

I övrigt under 1900-talet kan man se hur kyrkor har byggs allteftersom 

samhällsutvecklingen framskridit. Året 1905 invigdes kyrkan i Karesuando 

som är Sveriges nordligaste kyrka. I trakten fanns av naturliga skäl inte 

mycket timmer, varför man tvingades återanvända byggnadsmaterialet i den 

gamla timmerkyrkan från 1816. Det fanns däremot gott om gråsten, kyrkan 

fick därför en mycket hög stensockel. Stora fönsteröppningar fick sönderdela 

fasaden så att de korta timren skulle räcka till. Året 1912 invigdes Kiruna 

kyrka. LKAB (Loussavaara Kirunavaara Aktiebolag) genom disponent 

Hjalmar Lundbohm såg till att kyrkobygget blev av allra bästa klass. Pengar 

fanns hur mycket som helst. Kiruna kyrka blev 2001 vald till landets 

vackraste byggnad. Allt eftersom nya bostadsområden växte upp i en 

optimistisk samhällsanda, byggdes också bostadsområdes kyrkor. Året 1976 

invigdes till exempel Porsökyrkan i det nya bostadsorådet omkring 

Universitetet i Luleå. 

 

På 1950-talet var skogsarbetarnas storhetstid i länet. Ett enkelt träkapell i 

Tallberg påminner om denna tid. Havsbadskyrkan 1993 vid Pite Havsbad, 

visar på att turismen kräver sin kyrka. Havsbadskyrkan är byggd som en 

sexkantig loge i trä. 
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I och med arbetskraftsinvandringen grundades år 1967 S: t Josef Arbetaren 

församling i Norrbotten. Församlingens första kyrkolokal låg i en barack i 

LKAB: s område i Malmhamnen. Året 1997 invigdes Sveriges nordligaste 

katolska kyrka i Luleå. Huvuddelen av församlingen är invandrare. Kyrkan 

är byggd som en åttakantig tröskloge i trä. Bengt Pohjanen invigde år 1998 

sin rysk-ortodoxa kyrka även den är en åttakantig träbyggnad. 

 

Källor i detta kapitel är: 

Söderholm Stina och Lawe Kyrkor på Nordkalotten del1: Norrbotten 2000 

Länsstyrelsens hemsida på adressen: bd.länstyrelsen.se samt 
Riksantikvarieämbetets hemsida på adressen: 
raa.se/byggnadsregistret/REGISTER/25/index.htm 

 

2.2 Iskyrkan i historiskt perspektiv 

Iskyrkans historia är kort. I mars 1992 startade verksamheten som kom att 

utvecklas till den nuvarande Iskyrkan. Den första helgmålsbönen hölls då i 

Iskyrkan. Tanken på att bygga en Iskyrka i närheten av världen största 

ishotell var något som kyrkoherden i Jukkasjärvi församling, Jan-Erik 

Johansson och mannen bakom ishotellet, Yngve Bergkvist tillsammans 

tänkte ut. Iskyrkan blev kyrkoherde J E Johanssons egna sidospår och har 

med tiden blivit hans egen kyrka (Scriptum nr 45 sid 42). Under de två 

första åren erhöll iskyrkeverksamheten strukturbidrag från Luleå stift. 

Jukkasjärvi församling gav bidrag till verksamheten med kyrkvärdsarvoden 

och med bidrag till utsmyckning. Osäkerheten från kyrkorådets sida var det 

marknadsekonomiska tänkandet som präglade verksamheten omkring 

Iskyrkan. 

 

Jan-Erik Johanssons mål och vision med Iskyrkans verksamhet är att den 

skall vara en mötesplats för de människor som befinner sig i det område där 

Iskyrkan finns. Iskyrkan lever i viss mån sitt eget liv i förhållande till 

Jukkasjärvi kyrka. Det handlar enligt honom om två storheter som inte kan 

jämföras. 
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Iskyrkan och dess verksamhet har under de första åren gett upphov till 

många spörsmål. Är/Skall Iskyrkan var en församlingsangelägenhet? Enligt 

KL 1992 femte avdelningen som reglerar församlingens ansvarsområde & 

kompetens finns inget hinder för att verksamheten skall betraktas som 

församlingens angelägenhet. 

 

Frågan huruvida Iskyrkan över huvud taget är en kyrka har också dryftats 

framför allt i tidningar där man använt olika benämningar såsom iskapell, 

iglookyrka, kapellet av is, kyrka av is och snö (Kyrkans tidning nr 22 1993). 

Första säsongen döptes barn från andra församlingar än Jukkasjärvi och på 

dessa barns dopblanketter har platsen för dopet antecknats vara Artic Hall 

Igloo (Scriptum nr 45 s 27). 

 

Begreppet och företeelsen Kyrka har utretts inom ecklesiologin. Ecklesiologi 

betyder ordagrant läran om ekklesiá, om kyrkan (Borgenhammar Kyrkans liv 

sid 13). Ordet kyrka härrör ytterst av grekiskans kyriako´n som betyder 

hörande till Herren. Ordet har motsvarighet i andra germanska språk t e x 

tyskans Kirche och engelskans Church. Begreppet kan också förstås och 

sättas i sammanhang med församling. Borgenhammar har gjort en 

systematisk tablå (ibid sidan 17) över vad dessa båda begrepp kan betyda i 

modern svenska enligt följande: 

 

Kyrka 

1. Kyrkobyggnaden 

2. Ett samfund/en konfession 

3. Den institutionella sidan av ett samfund 

(vanligen den etablerade samfundsformen i ett område) 

4. Hela kritenheten 

Begreppets vidd varierar beroende på: 

a) Vilka grupper man anser värdiga namnet ”kyrka” 

b) Om man räknar i GT: heliga eller ej 

c) Om man räknar in de redan saliga eller ej 

d) Om man menar enbart en osynlig eller även räknar med en synlig storhet 
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5. Kyrkans objektiva aspekt, ”modern” som föder till liv, fostrar, 

undervisar och beskyddar 

 

Församling 

1. En lokal grupp av kristna som firar gemensam gudstjänst 

2. Det geografiska område i vilket den lokala gruppen av kristna bor 

(formella språkbruket i Svenska kyrkan) 

3. Menigheten till skillnad från prästen/pastorn 

4. Hela kristenheten (nordisk frikyrkligt språkbruk) 

(Borgehammar S Vad är kyrkan? I Kyrkans liv Stockholm 1993 s 17) 

 

I denna uppsats väljer jag att begränsa mig till definitionen av vad en kyrka 

är enligt följande: En byggnad som byggs enligt vissa regler och som Svenska 

kyrkan accepterar och använder. Därmed är Iskyrkan i Jukkasjärvi en kyrka 

och används såsom sådan. Även biskopsvisitationen 1995 visade att 

Iskyrkan är en församlingsangelägenhet. 

 

Antalet barn som döps i Iskyrkan har under 10-årsperioden stadigt ökat. 

Många av föräldrarna har valt namn med "is" i barnens namn till exempel 

Kristina, Isak, Kristoffer eller Isabel. År 2002 kommer kyrkherde Johansson 

att begränsa antalet vigslar i Iskyrkan. Önskemålet att få gifta sig i Iskyrkan 

är stort och kön är lång. Man kommer hit från världens alla länder för att få 

göra detta. Iskyrkan sprider kristendomen långt utanför församlingsgränsen 

på detta sätt. 

 

Genom åren har olika arkitekter ansvarat för byggandet av Iskyrkan. Åke 

Larsson ansvarar för årets kyrka. Lars Levi Sunna är konstnären som 

utsmyckar den. 

 

Kyrkan har ytterligare en dimension som är viktig i tiden. Den är miljövänligt 

byggd. Man fick i december 2001 mottaga ett internationellt miljöpris av 

organisationen PATA. 
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3. Iskyrkans uppbyggnad/byggnadsmetod 

 

Iskyrkan byggs enligt samma metod varje år. Man har stora formar som man 

med stor kraft sprutar mycket snö över så att snökristallerna krossas. Sedan 

man gjort detta låter man det stå några dagar varefter man tar bort 

formarna. Skalet är då hårt och stabilt. Från isfabriken i området kommer 

de isblock eller ispelare som man bestämt sig för att använda. Sågmästarna 

(Jessica Svonni och Jörgen Wallmark) sågar och levererar mellan två till tre 

tusen ton is varje år. Med maskiner sågar de med millimeterprecision och 

med datatekniken hjälp fräser de ut mönster med mera ur isblock. De 

isblock man använt i årets kyrka är fjolårsis. Isen kommer från rinnande 

vatten, Torneå älv. När man murar använder man vatten som murbruk. Inga 

kemiska färger används. Effekter skapar man med belysning och ljus. Snön 

och isen kan vara färglös, vit, blå grå, turkos, grön och gul. Naturen är 

färgsättare. Kyrkans färger avgörs vilken tid på dygnet eller vilken tid på året 

eller vilken utetemperatur som råder då man besöker den. Till och med 

norrskenet hjälper till med färgsättningen. 

 

3.1 Iskyrkan 2001 – 2002 – en beskrivning 

Ovanför kyrkporten på utsidan av kyrkan finns ett kors utmejslat, man 

förstår lätt att detta är kyrkan. Porten till kyrkan består av två dörrar av trä 

med tvärställda trähandtag på vardera dörren samt järnbeslag. Det finns 

ingen tröskel, ty trösklar är livsfarliga i snö och is sammanhang. Portens 

material, trä, markerar ändå att det är en övergång, en övergång till ett heligt 

rum. 

 

Man kommer först in i ett förmak och möts av en istavla gjord av konstnären 

Lars Levi Sunna. På bägge sidor av konstverket sitter två långa ljusstakar 

smidda av järn. Det brinner två ljus i dessa. Konstverket är även belyst 

bakifrån med lampor. Motivet är samiskt. Olika samiska gudar och symboler 

är avbildade bland annat husets gudinna Sáráhkká men även jaktens och 

vindens gudar. Under konstverket finns renskinn utlagda. 
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Bild 1. Samiskt konstverk i iskyrkans förmak. 

 

Från förmaket går man till vänster in i kyrkan genom en port med rundad 

övre kant. Man möts av stora släta massiva byggnadsdelar ihop fogade till en 

slät enhet till väggar och tak. Alldeles i början av kyrkgången finns i taket ett 

occulus som också tjänar som ventil. 
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Bild 2. Occulus i iskyrkans tak. 

 

Bänkraderna är 7 till antalet på varje sida och är ställda diagonalt mot 

dörren. Bänkarna som enhet är slutna i sin form men bildar tillsammans en 

öppen och inbjudande välkomnande känsla. Bänkarna är avlånga isblock 

som man spikat fast sittunderlag och ovanpå dessa ligger renskinn. Den 

hårda kompakta isen möter mjuk organisk varm päls av ren. Kontraster 

möts, varmt möter kallt mjukt möter hårt. 
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Bild 3. Bänkarna i iskyrkan 

 

Väggen i öster är storslagen. Framför den bärande väggen av snö ser vi en 

skinande mur av isblock. Den är murad av stora genomskinliga och 

välputsade isblock. Väggen omger ett stort kors, som når upp till taket. Det 

stora korset är utsågat ur ismuren och fastsatt på väggen bakom. 

I mellanrummet mellan de båda väggarna finns lampor riktade mot korset 

och muren, vilket ger en vacker och storlagen upplevelse. Hela östra väggen 

ger intrycket av att den är genomskinlig, då den bärande väggen av snö inte 

syns. Istället luras ögat att tro att lampornas sken är dagsljuset. Korset är 

tredimensionellt, enkelt och upplevs tillviss del transparant. Med ögat man 

kan se igenom väggen och korset är utskuret i verkligheten och blir därför 

transcendent, trans scandere. 
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Bild 4. Iskorset      Bild 5. Iskyrkans östra vägg med altaret 

 

Under korset finns ett altare i is. Formgivningen är enkel och det består av 

tre kvadratiska isblock och ett rektangulärt. De tre kvadratiska blocken är 

mindre och placerade ovanpå det större rektangulära blocket. 

Mittensektionen av altaret är upplyst av ett vanligt stearin ljus. Framför 

altaret, på golvet, ligger fem stora renskinn. De ger rummet ytterligare en 

dimension och ger en mjukare effekt mot allt kallt och hård is. Dess 

funktionella betydelse är stor och de ger prästen värme om fötterna och 

hindrar det kalla snögolvet från att sprida kylan uppåt i kroppen. 

 

Till vänster står dopfunten, även denna en rektangulär iskub. Foten är rak 

och jämn tjock. Cuppan är också rak på utsidan men skålformad på 

insidan. Vid dop används varmt vatten från en termos vilket ger rätt 

temperatur när det möter dopfuntens kalla urgröpning. Till höger finns en 

stor stående kvadratisk iskub med urborrade hål för sju stycken ljus. 
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Bild 6. Dopfunten     Bild 7. Ljusstake 

 

I kyrkan saknas textilier, linnedukar mm. Stearinljus är utplacerade på flera 

ställen. Prästen bär renskinnsbyxor och korkåpa i vadmal och renskinn. 

Han har vantar på händerna och lappskor gjorda av vitt renskinn, den vita 

renen anses helig. I stället för psalmböcker har man psalmblad då 

psalmböcker snabbt skulle förstöras. 

 

 
Bild 8. Ingången från förmaket i väster 
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4. Iskyrkorummet 

 

Samtidigt som man vill vara inne i Iskyrkan vill man därifrån säger 

kyrkoherden JE. Johansson vid en intervju på telefon. Han berättar också 

att man är väldigt utsatt därinne. Han beskriver kyrkan som mörk och kall. 

 

”-Kroppens kärl drar ihop sig och man börjar frysa efter ungefär 20 

minuter. Den bästa andakten är en på kvällen, den skall vara snabb, 15–20 

minuter.” (JE. Johansson 2001) 

 

Det är en beskrivning av en känsla man kan få när man går in i kyrkan. 

Andra har beskrivit känslan som överväldigande, något som det inte finns 

ord för. I iskyrkan upplever man rummet med hela sin kropp fysiskt. En 

förutsättning för att vara här inne är att man är välklädd. 

 

Själva rumsbegreppet idag är under omstöpning. Det har skiftat under 

skilda epoker, och kan beskrivas som en förvandling från det absolut 

statiska rummet till det moderna statiska rummet och det virtuella vidare till 

det amoderna gränslösa rumsbegreppet. Det klassiska rummet var stabilt, 

ett rum där tiden stått stilla, där evighet rått. Modernismens revolution 

innebar främst att det nya arkitektoniska rummet skulle upplevas som om 

det var i rörelse, rummet i sig förblev statiskt om än dynamiskt stabilt. Med 

det amoderna rummet menar man att hittills definierade rumsbegreppet är 

under upplösning. Själva rummet går mot att upplösas i immateriella 

spegelvärldar av glas där förhållandet mellan ute och inne, här och där 

förlorar sin klassiska arkitektoniska mening. Immaterialitet, Is, blir en 

bärande metafor i en immateriell tidsålder. Begreppet immateriell betyder i 

grunden andlig. 

 

Iskyrkans rum kan påstås vara, inte modernt, inte postmodernt eller 

antimodernt men i grunden artskilt från det supermoderna eller till och med 

hypermoderna och således amodern, någonstans helt bortom vid sidan av 
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modernismens begreppsliga horisont (Gromark S Amodern arkitektur s 17- 

18, 27). 

 

”När naturen och artefakt samlever i perfekt balanspunkt, då når man 

konstens fulländning eller tingens högdragna tystnad” (ibid sidan 193). 

 

Arkitektur har historiskt sett betraktats som en bekräftelse av våra 

kulturella förändringar och stått för ordning. Men idag, i osäkerhetens 

tidevarv, kan rum och byggnader när det byggs i is och snö visa hur vår tid 

förflyktigas att vi är underställda naturen men blir också en beskrivning av 

evighetstanken och pånyttfödelsen. Arkitektur är inte längre moralkakor i 

sten, arkitektur har blivit fyrdimensionell, man kan nu även se med blotta 

ögat tidens inverkan på en byggnad. 

 

4.1 Materialets symbolik 

Sö och Is täcker en fjärdedel av jordens yta regelbundet. Det är kanske mest 

på Grönland som man använt sig av detta material i byggnader. Vatten har 

genom tiderna spelat en oerhört mångsidig roll i mytiska, rituella och folkligt 

traditionella sammanhang. Många mytologier låter skapelsen föregås av ett 

världshav, en urocean. Syndaflodsföreställningen återfinns hos många folk. 

Sjöar har i många kulturer varit platsen för offerhandlingar. Sjöar, älvar och 

andra vattendrag har uppfattats vara hemvist för övernaturliga väsen och 

gudaväsen. Uppfattningen om speciella vattens renande eller helande kraft 

lever kvar än idag i rituella bruk inom religionen och hälsoideologier i form 

av Spa och New Age. Dop och vigvatten är exempel ur kristen rittradition. 

Oden fick kunskap ur Mimers källa och i sagorna är livets vatten ofta 

förekommande motiv. 

 

När vatten fryser blir det till is. Snö är nederbörd som består av iskristaller. 

Dessa kan ha olika former beroende på temperatur och luftfuktighet, t ex 

kan de vara nålar, prismor eller stjärnor. I vanlig is är vattenmolekylerna 

anordnade med hexagonal – sextalig - symmetri och om betingelserna är 

ideala uppvisar även iskristallerna en yttre form med sextalig symmetri. Då 
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får de formen av sexuddiga stjärnor – snöstjärnor. Genom anhopning av 

iskristaller bildas snöflingorna. 

 

När man använder snö och is som byggnadsmaterial kan man bara låna det 

tillfälligt av naturen. När snö och is smälter rinner det tillbaka till älven och 

uppgår i det stora hela naturliga kretsloppet och blir på detta sätt ekologi i 

praktiken. En symbol är som översta delen av ett isberg som sticker upp 

ovanför vattnet och visar att den övriga delen av berget finns där fast det är 

osynligt (Hof Myt och symbol s 77). 

 

4.2 Materialets religiösa symbolik 

Vatten är ett centralt symboliskt element i religionen och Bibeln. 

Begreppen Is och snö finns också representerat i Bibeln på en hel del ställen. 

Dock präglas den bibliska världen oftast av dess motsatser, torka och regn. 

Snö och is är perifera naturfenomen i Israel där sommaren är torkans tid 

och vintern regnets tid. Is och snö har betydelse som referensobjekt med 

meningsfullt innehåll. Man bör kunna förvänta sig att is- och snö- metaforer 

kan ha menigs bärande funktioner i ett arktiskt sammanhang. (Kristiansen 

Roald Arktisk Teologi Scriptum 45 s 7). Lars Levi Laestadius har bl.a. i sina 

predikningar yttrat att ”det fanns många hjärtan av is” på hans tid i 

Jukkasjärvis församling. Följande bibelställen ger exempel på hur begreppen 

använts som uttryck för naturens stabila ordning eller symbol på Guds 

skaparmakt: 

 

”Se åt snön ger han bud: Fall ned till jorden, likaså åt regnskuren, åt sitt 

regnflödes mäktiga skur.” (Job 37;6) 

 

”Har du varit framme vid snöns förrådshus? Och haglens förrådshus, du såg 

väl dem - de förråd som jag sparat till hemsökelsens tid, till stridens och 

drabbningens dag? -Ur vilken moders liv är det isen gick fram, och vem är 

hon som födde himmelens rimfrost?” (Job 38:22, 23, 29) 

 

”Ty liksom regnet och snön faller från himmelen och inte vänder tillbaka 

dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, 

så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det också vara 
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med ordet som utgår från min mun: det skall inte vända tillbaka till mig 

fåfängt utan att ha verkat vd jag vill och utfört det som jag hade sänt ut 

det till” (Jesaja 55:10, 11) 

 

Begreppet snö används symboliskt som dom eller straff, snöns vita färg 

används som association till sjukdomar och som straff för onda handlingar i 

t e x följande ställen i Bibeln 

 

”Är det nu tid att du skaffar dig silver och skaffar dig kläder, likaså 

olivplanteringar, vingårdar, får och fäkreatur, tjänare och tjänarinnor, nu 

då Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för 

evigt? Så gick då denne ut ifrån honom, vit som snö av spetälska” (Jesaja 

55:10-11). 

 

Vit snö betecknar här något som är oönskat. Den vita färgen påminner som 

en hudsjukdom (på en mörk hudfärg?) men den kan också symbolisera 

något positivt, vara obesmittat och symbolisera rituell renhet, d v s det som 

gjorts orent av synden. 

 

”Kom låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är 

blodröda så kan de bli snövita och de är röda som scharlakan, så kan bli vit 

som ull” (Jesaja 1:18). 

 

Vanligtvis är det den vita färgen som är central vid användandet av snö som 

symbol i Bibeln inte snön i sig själv. Snö är en dubbel symbol som anspelar 

på snöns egen natur, den kan uppträda både som livgivande element –när 

den smälter och blir vatten och som livsdestruerande element –då den fryser 

och blir till is (Kristiansen Arktisk Teologi Scriptum 45 s 7- 8). 

 

I Bibeln använder man ibland begreppen Is och Snö som motsatspar till 

elden. I t e x Uppenbarelseboken 1:14 skriver Johannes hans huvud och hår 

var vitt som vit ull, som snö och hans ögon var som eldslågor. I den nordiska 

skapelsemyten spelade vinterns element snö och is en viktig roll vid världens 

skapelse. I fornnordisk mytologi låg Ginnungagap mellan isköldens rike i 

norr Nifelheim och eldhettans värld i söder Muspelheim. Vid mötet med det 
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kalla Nifelheim och det varma Muspelheim uppstod den första levande 

varelsen, urjätten Ymer. Av hans döda kropp skapades jorden. 

 

Isen är genomskinlig och kan därför symbolisera transcendens, tillvarons 

transcendens. Den mänskliga existensen visar sig som ett skinn, en reflex av 

en högre form av varandet, som isen visar sig rent fysiskt. Snö och is kan 

vara ikoner, som fönster mot världen som visar sätt och former och 

uppträder som typer och antityper för vår existens. Människan skall inte 

vara kall som is (antityp) men kontinuerligt existentiellt medveten över sin 

formbarhet och förgänglighet som snö och isen som formar sig av 

omständigheter och förhållanden till årstidens skiftningar (Kristiansen Artisk 

Teologi Scriptum 45). 

 

4.3 Metaforer, språklig symbolik 

Snön och Isens betydelse uttrycks för oss människor i vårt språk. 

Grönländskan och samiskan t e x har ett stort och rikt ordförråd för 

begreppen snö och is. Folk i norr har den största kunskapen om dessa 

förhållanden, det är själva grundförutsättningen för att överleva i Norra 

Skandinavien, Sibirien eller Grönland och Canada. Samiska språket har 20 

substantiv, 26 verb för snö och 41 substantiv för is. Samiskan är formrik, 

man kan förse ord med olika ändelser som förskjuter betydelsen lite grand. 

Ett enda verb kan t e x ges minst ett dussin olika ändelser (Ryd Yngve Snö 

sid16). Detta faktum gör att det finns ungefär 300 ord som beskriver snö och 

is, dess olika former och konsistens. 

 

4.4 Känslors symbolik 

Såsom själva snön kan formas i olika former precis som människans själv 

kan vara olika personer eller formas känslomässigt. Vi blir ibland kalla som 

is, har ett hjärta som is eller smälter som snö. Människor som växer upp i 

nära förhållande till snö och is som en naturlig del av sin miljö kan läsa 

vinterelementen i ett större sammanhang och därmed få en djupare 

förståelse än den rent omedelbara förståelsen av det fysiska elementet. Den 

djupaste förståelsen bygger inte bara på det fysiska elementet. 
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”Horisonten för förståelsen sträcker sig vidare över och inlemmar den 

fysiska i ett större förståelseuniversum där elementen genom semantisk 

metamorfos associeras med ett betydelseinnehåll som innefattar 

människors tillblivelse inkluderat hennes sociala ordning. Elementen snö 

och is kan bli så intima att de tränger in i människors inre värden och 

fungerar ikoniskt som vägvisare till ett mänskligt sätt att vara och handla 

av typisk eller antitypisk karaktär. (Kristiansen Artisk Teolog Scriptum 45) 

 

4.5 Platsens symbolik 

Enligt gammal hednisk tro kom allt ont från norr. Synen på Norra Sveriges 

befolkning och landsända är inte heller idag alltid så positiv. 

Jukkasjärvi ligger 20 mil norr om polcirkeln i Sápmi (bilaga 1). Handel har 

bedrivits här sedan stenåldern. Samerna har både utövat och berövats sin 

religion här på platsen. Här är det extremt ljust under sommaren och mörkt 

under vintern. Här är det extremt kallt på vintern. Här kan man se och höra 

norrskenet starkare och mer spektakulärt än på andra platser från och med 

i september. 

 

Området är extremt glest befolkat, naturen är ren, stillhet råder. Parallellt 

med samebefolkningen utvecklas högteknologisk rymdforskning på samma 

område. Att så många motsatser möts här är mycket exotiskt och dramatiskt 

och ger platsen starka symbolvärden. 

 

Människor får i vår tid större och större behov av nationell identitet och 

börjar mer och mer inse att den viktiga beståndsdelen i varje kultur är – 

platsens ande. Den moderna turismen visar att upplevelser av olika platser 

är ett djupt mänskligt intresse. Under lång tid har den moderna människan 

inbillat sig att teknik och vetenskap befriat oss från ett direkt beroende av 

platser. Detta visade sig vara en illusion. Miljöförstöring och kaos har 

uppträtt som vedergällning och pekat ut platsens problem, och den har 

därmed återfått sin sanna betydelse. (Kairos Arkitekturteorier s 108) 
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5. Avslutande diskussion 

 

Att historiskt blicka tillbaka och se vilka material man använt för att för att 

bygga kyrkor i länet ger inget direkt svar på varför man i Jukkasjärvi 

kommit att använda is och snö som byggnadsmaterial när man byggt 

iskyrkan. Kanske var det när istiden formade landskapets dalar och berg och 

med smältvattnets urkraft bröt en ny älvfåra som allting började som man 

fyndigt uttrycker det i en turistbroschyr. 

 

Kyrkobyggnadsmetoderna och materialval har följt med tidens tand och 

utveckling och därmed kan man förklara det unika med att idag bygga en 

kyrka av is och snö. Det är verkligen något helt nytt. Om man tittar på 

kartan över Iskyrkan och Ishotellet med alla dess rum kan man lätt se 

paralleller med Gammelstads kyrka och kyrkby från 1400-talet. Kyrkan 

finns nu som då på en given plats där folket finns. Iskyrkan har tagit sig en 

plats i detta nya kommersiella. Förr var det kyrkan som var först på plats 

eftersom den hade mer makt. Idag har den fortfarande stor betydelse, 

dagens kyrkby (ishotellet) kan inte leva ett eget ensamt liv förutan kyrka. 

 
Bild 9. Karta över ishotellet och iskyrkan 
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I lokalpressen under rubriken Predikoturer finns Iskyrkan med nästan varje 

vecka under Jukkasjärvi församling. Man ger kvällsandakter och mässor 

precis som i andra kyrkor. Utöver detta kommer människor från hela 

världen och från många olika kulturer för att besöka och ibland gifta sig här. 

Att använda iskyrkan ger livsminnen. Kyrkoherden har begränsat antalet 

vigslar i iskyrkan då efterfrågan är större än vad han kan erbjuda. Om 

omfattningen blir alltför stor kan han inte ge en värdig ceremoni. Vid mitt 

besök 020202 hade man rekord i antal vigslar på en dag. Sex par skulle 

vigas från fyra olika nationer. Det var snöfestival denna helg. Efterfrågan 

ökar för varje år. 

 

Varje år har man också ett tjugotal barndop i iskyrkan, dessa är främst 

efterfrågade av lokalbefolkningen och folk med anknytning till området. 

Förutom att kyrkan har samma funktion som alla andra kyrkor ger den 

Jukkasjärvi gamla kyrka fler besökare. Eftersom minst 30 000 människor 

kommer som turister för att besöka Ishotellet är det alldeles sannolikt att tro 

att de flesta av dessa även besöker gamla Jukkasjärvi kyrka som är en egen 

storhet i sig värd att besökas. Iskyrkan lockar därmed i kraft av sin speciella 

karaktär till det andliga rummet. 

 

Som norrbottning noterar jag ofta att andra besökare när de ger uttryck för 

sin upplevelse i iskyrkan spontant felaktigt benämner materialet is med glas. 

Det är vad besökare lätt associerar sina intryck till. Kanske har det att göra 

med att man inte naturligt lever jämsides med elementen is och snö. Kyrkan 

ger också illusionen av att vara byggd av glas. 

 

Människor i norr har generationers kunskaper om elementen snö och is. Av 

denna anledning är det på tiden att få visa hur storslaget det kan uttrycka 

sig. Snö och is har dessutom ett mycket stort symboliskt värde. Som symbol 

ger de uttryck för vårt omedvetna, bygger broar och länkar ihop vårt själsliga 

med vårt vardagliga overkliga liv. C G Jung menade att det i vår 

psykologiska rustning självklart ingick en transcendent funktion, en religiös 

del, likväl som vi har vår fantasi och spontanitet. Genom att med symboler 
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förena motsatser inom psyket kan vi bättre utveckla vårt själv. Framför allt 

representerar isväggen och iskorset det transcendenta i årets iskyrka. 

Möjligen är iskyrkan toppen av vårt individuella isberg. Iskyrkan 

representerar då vårt medvetna och det som döljer sig under vattenytan är 

vårt undermedvetna. 

 

I naturen behöver man inte gallra bort information som man måste göra i 

staden. Man kan bara vara och uppleva. I en kyrka som det är minusgrader i 

som är byggd av snö och is kan man omedelbart och instinktivt uppleva 

närheten till naturen. Man är i naturen. Hela ens kropp erfar starkt och 

omedelbart materialet och man blir ett med iskyrkan. 

 

Eftersom människor vill komma närmare naturen, uppleva stillhet och 

enkelhet, kommer iskyrkan att i framtiden få ha kvar sin plats och dessutom 

få efterföljare på andra platser än idag. Ett annat starkt skäl att tro detta är 

att ekoturism som är på väg att bli stort och vad kan på ett bättre sätt 

representera detta än just iskyrkan. Människor är också idag intresserade av 

naturfolk och årets iskyrka har inbjudit den samiska religionen genom Lars 

Levi Sunnas konstverk i förmaket. Vad som annars är en nackdel för 

glesbygden blir idag en fördel när människor frågar efter exotiska genuina 

ekologiska mål för sina resor. Glesbygden har allt detta. Det är också 

svårtillgängligt och det är dyrt att ta sig hit därför får det högt 

attraktionsvärde. 

 

Tiden och rummet (-snösmältning) ekologiskt förhållningssätt (-iskyrkan 

uppgår helt i naturens kretslopp) samt gränsöverskridande är tre centrala 

begrepp i Amodern arkitektur. Den lokale arkitekten Åke Larsson har 

förverkligat detta i Iskyrkan. 

 

”Att tänka det omöjliga är att fånga hela det möjligas fält!” 
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Så skrev Lefebres en upprorisk filosof en gång. Det är precis vad Yngve 

Bergqvist och kyrkoherde Jan-Erik Johansson gjort i praktiken med Icehotel 

och Iskyrkan. 

 

Om storstadsmänniskan 

lyfte blicken 

från den värld hon skapat 

skulle hon se himlen 

(och kanske bli aningen ödmjukare) 

Åsa Kroik 
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		Tjugo mil norr om polcirkeln i Jukkasjärvi byggs sedan tio år tillbaka varje vinter en kyrka i is och snö. Varje vår nedmonterar naturen denna vid snösmältningstid och den återgår till Torneå älv. Iskyrkan kom till i samspelet mellan mannen bakom världens största Ishotell Yngve Bergqvist och kyrkoherden i Jukkasjärvi församling, Jan-Erik Johansson. Kyrkan har varje säsong fler än 30 000 besökare. Ungefär tjugo barn blir döpta varje år och något fler än hundra par väljer att gifta sig i iskyrkan. Brudparen kommer från hela världen och efterfrågan på att få gifta sig här är större än vad man kan erbjuda. Iskyrkan fungerar dessutom som en vanlig kyrka med andakter och mässor.


Idén med att använda is och snö som byggnadsmaterial till ett kyrkobygge är unik. Material som använts i byggandet av kyrkor i Norrbotten har präglats av tidens tand och behov. Den stora tillgången på timmer och trä i länet har varit det givna valet, sjöfarten och järnvägen tillförde nya material.


Dagens behov av kyrkor kan inte sägas vara mer kommersiell än tidigare generationers. Kyrkorna har i alla tider byggts där folket funnits och kommit samman för handel eller juridik. I dag är det turismen och människors behov av nya platser som representerar det genuina exotiska och svårtillgängliga som är magnetiskt. Iskyrkan erbjuder allt detta och även annat såsom stillhet och tystnad, ekologi i praktiken, möte med det genuina, kyla och norrsken. Kyrkorummet blir gränslöst och ger ett annorlunda andrum där motsatser samspelar. Arkitekturen är amodern.


Hittills har ingen forskning bedrivits ens vid de nordligaste universiteten på Nordkalotten på temat is och snö varken i kulturvetenskapliga, religionsvetenskapliga eller teologiska sammanhang. Snö och is har starka symbolvärden som kan slå broar mellan vårt omedvetna och vårt medvetna och hjälpa oss att binda ihop de två sfärerna, att se det osynliga i det synliga.








Din skönhet, som i vintern bor


Du ger som kärleksgåva.


Din rikedom i kärlek stor


Vill jag i vintern lova,


För frostens träd


Och höstens säd,

Som sover nu i jorden


Guds vintertid i Norden


Nr. 861 ur Psalmer i 90-talet


Till min Jukkasjärvi Liv
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1. Inledning

Vid millennieskiftet när Sveriges Television skulle kabla ut bilden av Sverige till världen, valde man Iskyrkan i Jukkasjärvi. Under två och en halv minut kunde en miljard människor se ett direktsänt bröllop därifrån. Iskyrkan är en del av Icehotel som sedan tio år varje vinter byggs upp och smälter ned igen varje vår. Icehotel är det enda resmålet i Norden som ingår i Hip Hops lista och besökts av hundratusentals turister. Att bygga en kyrka av is är en unik idé. Hur och varför den har uppstått är min huvudsakliga frågeställning i denna uppsats. Att just denna kyrka bara skulle ha ett kommersiellt värde kan jag inte tro. Kyrkor har man alltid byggt där människor finns. Jukkasjärvi är samiska och betyder samlingsplats. Att man använder material som finns på platsen vid kyrkobyggen är också inget nytt utan en självklarhet. Till exempel har man i Afrika använt t o m djurspillning vid byggande av kyrkor. I fjällvärlden i Sverige finns kyrkor byggda av torv, Unnavarre-Årosjokk, 1996, inom Jukkasjärvi församling. Vad som är speciellt i Iskyrkans fall är att man måste bygga om kyrkan varje år. Man lånar material av naturen som den i april nedmonterar och ger åter till Torneå älv.

1.1 Syfte, frågeställning, metod, tidigare forskning och avgränsning


Syftet med denna uppsats är att kartlägga Iskyrkan i Jukkasjärvi. Vilken funktion den och dess plats har? Vad representerar och symboliserar iskyrkan och dess byggnadsmaterial. Vilka är intressenterna och hur ser dess historia och framtid ut?


För att göra detta blir metoden operationell, undersökande. Forskning och litteratur om kyrkohistoria och kyrkovetenskap finns det gott om men när det gäller iskyrkor finns nästan ingenting varför jag studerat och observerat årets iskyrka på plats. Jag har även intervjuat i bygget involverade personer. Enligt Roald E Kristiansen Phil dr i teologi- och religionsfilosofi vid Universitetet i Tromsö har inte Symboliska tolkningar av fenomenen Is och Snö inte ens varit ett påtänkt tema vare sig i kulturvetenskapligt, religionsvetenskapligt eller teologiskt sammanhang. I och med detta uttalande blir mitt perspektivval geografiskt nord(svenskt)perspektiv samt att jag självklart inser att jag påverkats starkt hela mitt liv av min plats på jorden, genius loci. Min avgränsning blir Norrbotten och jag fördjupar mig inte i ecklesiologi.


2. Historik

20 mil ovanför polcirkeln och knappt två mil från Kiruna flygplats ligger byn Jukkasjärvi. Området består av högfjäll i väster och av ett myr- och skogland med lågfjäll i övrigt. I östra Jukkasjärvi finns en glest spridd bebyggelse i anslutning till Torne älvs vattensystem. Ett femtontal stenåldersboplatser och över 1000 fångstgropar är kända. Talrika lämningar av nomadnäringen finns inom hela området och ett tiotal offerplatser är kända. Från nyare tid märks fyra hyttplatser från den äldsta bergshanteringen (Nationalencyklopedin).


I Jukkasjärvi finns Lapplands äldsta kyrka. Den byggdes 1726 som ett rektangulärt långhus 17,5 x 9,5 m med timrade strävkistor man använde timmer från den äldsta kyrkan byggd 1606–08. Kyrkplatsen tros vara mycket gammal. Man vet att Jukkasjärvi var samlingsplats för samerna redan på 1400-talet man har bland annat funnit turkiska mynt där från 1000-talet (Söderholm Kyrkor i Norrbotten s 88). Namnet Jukkasjärvi är samiska och betyder samlingsplats.


För tio år sedan kom ett storslaget projekt till stånd i Jukkasjärvi. Man påbörjade bygget av världens största isigloo, idag Icehotel. Bygget har blivit världsberömt. Medierna och turisterna har kommit i hundratusental. Iskyrkan kom till som ett sidospår. Den 28 mars 1992 hölls den första helgmålsbönen i Iskyrkan eller Isigloon som den benämndes då. Samma år på juldagen antecknades i församlingens dopbok att det första dopet skett i Iskyrkan. Vid biskopsvisitationen 1995 anses Iskyrkan som en tydlig och självklar församlingsangelägenhet då biskopen i egenskap av visitator i sin predikan sade följande:

”Vi tackar Gud för denna isiglookyrka. Den står här vid Torneå älv uppförd till Guds ära och blir till glädje och uppbyggelse för Guds folk i församlingen och för gäster från många länder” (Scriptum 45 s 31).


Iskyrkan besöks av ca 30 000 människor per år och måste därför vara en av vårt lands mest besökta kyrka med tanke på att möjligheten att besöka den är begränsad till knappt fyra månader per år.

2.1 Kyrkor i Norrbotten


Kyrkorna, som är ett hundratal, speglar Norrbottens historia från medeltiden och fram till idag. Tack vare Sveriges stränga kyrkoplikt och att länet är glest befolkat byggdes många kyrkstäder. Gammelstads kyrkby med sina 424 stugor som började byggas i slutet av 1500-talet är idag utsett till ett av Sveriges världsarv av UNESCO. I nästan varje kommun finns rester av våra kyrkstäder. Tyvärr har en del rivits eller härjats av eldsvådor. Den bäst bevarade lappstaden är den i Arvidsjaur där det finns ett åttital välbevarade kåtor och härbren från slutet av 1700-talet.


Det finns tre medeltida kyrkor i länet, Öjebyn invigdes 1425, Nederkalix 1472, och Nederluleå (Gammelstad) 1492. Byggnadsteknik och materialval var i det närmaste likartade samt att byggnadstiden pågick under lång tid. Medeltidskyrkan i Nederluleå var t e x Norrlands största kyrkobygge under medeltiden. Den murade i skalmursteknik och gavelröstena försågs med tegeloreringar. Det branta sadeltaket täcktes med spån. Över kyrkorummet slogs fyra stjärnvalv i tegel. Kyrkan fick en påkostad utsmyckning. Väggar och valv försågs med kalkmålningar, där fanns träskulpturer och under 1500-talet tillkom ett stort nederländskt altarskåp. Luleå socken var stor men glest befolkade, likt de två övriga älvdalssocknarna. Sina rikedomar baserade bönderna och birkarlarna på laxfisket, pälshandeln med samerna samt skatteindrivning.

Från1600-talet är det bara Piteå stads kyrka som finns kvar. Den byggdes i trä, är byggd av finska byggmästare och är byggd som korskyrka med torn i mitten.

De kyrkor från 1700-talet som finns kvar idag är samtliga byggda i trä. Övertorneå, Hieatainiemi, och Jokkmokks gamla kyrka är åttakantiga med brant lutande valmade spåntak. Kyrkan i Karl Gustavs församling som byggdes i slutet av 1700-talet är en korskyrka med sadeltak i takspån och takspira över mitten. Jukkasjärvi kyrka är Lapplands äldsta kyrka och landets enda timmerkistkonstruktion. På Kvikkjokks kyrkbacke Lappmarkens paradis enligt Carl von Linné, finns kyrkan från 1764. Kvikkjokk var kyrkligt centrum under lång tid därför att man bröt silvermalm där. Det finns ett antal fjällkapell och kyrkkåtor i fjällvärlden. Det första uppfördes i Alkavaare redan år 1787. Dessa kom till för att kunna hålla gudstjänster för den samiska befolkningen sommartid. En del av dem ligger i nationalparkerna i väglöst land. Alkavaare nuvarande kapell är den mest avlägsna kyrkobyggnaden i Europa och är byggd av skifferstenar som finns i området.


1743 beslutade Sveriges Riksdag att varje matlag i Sverige skulle betala ett öre i silvermynt under fyra år för att bygga en kyrka för samerna I Gällivare. Ettöreskyrkan byggdes och står kvar än idag. Den är en enkel enskeppig salkyrka i timmer som från början saknade fönster och golv. I dag finns ett fönster i koret som visar naturen utanför och detta tjänar som altartavla. Eftersom gruvnäringen kom i gång och befolkningen ökade behövdes en ny och större kyrka. Denna nya träkyrka med mittorn invigdes 1882.

1771 utfärdades en hamnordning som utöver kustfiskets organisering, hamnrätt och hamnfogde även talade om snatteri och kyrkogång. Bland annat medförde det att ett antal fiskekapell uppfördes. Flera finns bevarade och används än i dag. Haparanda Sandskär, Malören som tillhör Nederkalix församling och som även kallas skärgårdens domkyrka, Småskär – Luleå, Brändö-Uddskär, Rödkallen samt Rönnskärs kapell. Samtliga är byggda i trä, ofta små och enkla. Vanligtvis har de sadeltak som är tjärade. Malörens fiskekapell är åttakantigt och dess tak är högt och har därför fungerat som sjömärke.


En gemensam nämnare för 1700-tals kyrkorna i länet är att byggmästarna ofta kom från Finland.

Under 1800-talet byggdes alla kyrkor i länet i trä (timmer), relativt få finns kvar idag. Jokkmokks och Gällivares kyrkor är fantastiska exempel på det experimentella träbyggandet från detta sekel slut. Efter att kyrkan i Luleå brunnit än en gång invigdes 1893 nuvarande domkyrkan i Luleå som byggdes i tegel.

1900-talets kyrkor är många och i skiftande stilar. Byggnadsmaterialet är tegel, sten och trä. Ett undantag är Haparanda kyrka, 1967, som är byggd i stål och koppar och saknar anknytning till bygdens traditioner, kyrkan är ett exempel på radikal modernism. Kyrkan blev i början av 70-talet vald till landets fulaste byggnad.


I övrigt under 1900-talet kan man se hur kyrkor har byggs allteftersom samhällsutvecklingen framskridit. Året 1905 invigdes kyrkan i Karesuando som är Sveriges nordligaste kyrka. I trakten fanns av naturliga skäl inte mycket timmer, varför man tvingades återanvända byggnadsmaterialet i den gamla timmerkyrkan från 1816. Det fanns däremot gott om gråsten, kyrkan fick därför en mycket hög stensockel. Stora fönsteröppningar fick sönderdela fasaden så att de korta timren skulle räcka till. Året 1912 invigdes Kiruna kyrka. LKAB (Loussavaara Kirunavaara Aktiebolag) genom disponent Hjalmar Lundbohm såg till att kyrkobygget blev av allra bästa klass. Pengar fanns hur mycket som helst. Kiruna kyrka blev 2001 vald till landets vackraste byggnad. Allt eftersom nya bostadsområden växte upp i en optimistisk samhällsanda, byggdes också bostadsområdes kyrkor. Året 1976 invigdes till exempel Porsökyrkan i det nya bostadsorådet omkring Universitetet i Luleå.

På 1950-talet var skogsarbetarnas storhetstid i länet. Ett enkelt träkapell i Tallberg påminner om denna tid. Havsbadskyrkan 1993 vid Pite Havsbad, visar på att turismen kräver sin kyrka. Havsbadskyrkan är byggd som en sexkantig loge i trä.


I och med arbetskraftsinvandringen grundades år 1967 S: t Josef Arbetaren församling i Norrbotten. Församlingens första kyrkolokal låg i en barack i LKAB: s område i Malmhamnen. Året 1997 invigdes Sveriges nordligaste katolska kyrka i Luleå. Huvuddelen av församlingen är invandrare. Kyrkan är byggd som en åttakantig tröskloge i trä. Bengt Pohjanen invigde år 1998 sin rysk-ortodoxa kyrka även den är en åttakantig träbyggnad.

Källor i detta kapitel är:


Söderholm Stina och Lawe Kyrkor på Nordkalotten del1: Norrbotten 2000


Länsstyrelsens hemsida på adressen: bd.länstyrelsen.se samt Riksantikvarieämbetets hemsida på adressen: raa.se/byggnadsregistret/REGISTER/25/index.htm


2.2 Iskyrkan i historiskt perspektiv


Iskyrkans historia är kort. I mars 1992 startade verksamheten som kom att utvecklas till den nuvarande Iskyrkan. Den första helgmålsbönen hölls då i Iskyrkan. Tanken på att bygga en Iskyrka i närheten av världen största ishotell var något som kyrkoherden i Jukkasjärvi församling, Jan-Erik Johansson och mannen bakom ishotellet, Yngve Bergkvist tillsammans tänkte ut. Iskyrkan blev kyrkoherde J E Johanssons egna sidospår och har med tiden blivit hans egen kyrka (Scriptum nr 45 sid 42). Under de två första åren erhöll iskyrkeverksamheten strukturbidrag från Luleå stift. Jukkasjärvi församling gav bidrag till verksamheten med kyrkvärdsarvoden och med bidrag till utsmyckning. Osäkerheten från kyrkorådets sida var det marknadsekonomiska tänkandet som präglade verksamheten omkring Iskyrkan.

Jan-Erik Johanssons mål och vision med Iskyrkans verksamhet är att den skall vara en mötesplats för de människor som befinner sig i det område där Iskyrkan finns. Iskyrkan lever i viss mån sitt eget liv i förhållande till Jukkasjärvi kyrka. Det handlar enligt honom om två storheter som inte kan jämföras.


Iskyrkan och dess verksamhet har under de första åren gett upphov till många spörsmål. Är/Skall Iskyrkan var en församlingsangelägenhet? Enligt KL 1992 femte avdelningen som reglerar församlingens ansvarsområde & kompetens finns inget hinder för att verksamheten skall betraktas som församlingens angelägenhet.

Frågan huruvida Iskyrkan över huvud taget är en kyrka har också dryftats framför allt i tidningar där man använt olika benämningar såsom iskapell, iglookyrka, kapellet av is, kyrka av is och snö (Kyrkans tidning nr 22 1993). Första säsongen döptes barn från andra församlingar än Jukkasjärvi och på dessa barns dopblanketter har platsen för dopet antecknats vara Artic Hall Igloo (Scriptum nr 45 s 27).


Begreppet och företeelsen Kyrka har utretts inom ecklesiologin. Ecklesiologi betyder ordagrant läran om ekklesiá, om kyrkan (Borgenhammar Kyrkans liv sid 13). Ordet kyrka härrör ytterst av grekiskans kyriako´n som betyder hörande till Herren. Ordet har motsvarighet i andra germanska språk t e x tyskans Kirche och engelskans Church. Begreppet kan också förstås och sättas i sammanhang med församling. Borgenhammar har gjort en systematisk tablå (ibid sidan 17) över vad dessa båda begrepp kan betyda i modern svenska enligt följande:

Kyrka

1. Kyrkobyggnaden


2. Ett samfund/en konfession


3. Den institutionella sidan av ett samfund


(vanligen den etablerade samfundsformen i ett område)


4. Hela kritenheten


Begreppets vidd varierar beroende på:


a) Vilka grupper man anser värdiga namnet ”kyrka”

b) Om man räknar i GT: heliga eller ej


c) Om man räknar in de redan saliga eller ej


d) Om man menar enbart en osynlig eller även räknar med en synlig storhet


5. Kyrkans objektiva aspekt, ”modern” som föder till liv, fostrar,

undervisar och beskyddar

Församling

1. En lokal grupp av kristna som firar gemensam gudstjänst


2. Det geografiska område i vilket den lokala gruppen av kristna bor


(formella språkbruket i Svenska kyrkan)


3. Menigheten till skillnad från prästen/pastorn


4. Hela kristenheten (nordisk frikyrkligt språkbruk)


(Borgehammar S Vad är kyrkan? I Kyrkans liv Stockholm 1993 s 17)


I denna uppsats väljer jag att begränsa mig till definitionen av vad en kyrka är enligt följande: En byggnad som byggs enligt vissa regler och som Svenska kyrkan accepterar och använder. Därmed är Iskyrkan i Jukkasjärvi en kyrka och används såsom sådan. Även biskopsvisitationen 1995 visade att Iskyrkan är en församlingsangelägenhet.


Antalet barn som döps i Iskyrkan har under 10-årsperioden stadigt ökat. Många av föräldrarna har valt namn med "is" i barnens namn till exempel Kristina, Isak, Kristoffer eller Isabel. År 2002 kommer kyrkherde Johansson att begränsa antalet vigslar i Iskyrkan. Önskemålet att få gifta sig i Iskyrkan är stort och kön är lång. Man kommer hit från världens alla länder för att få göra detta. Iskyrkan sprider kristendomen långt utanför församlingsgränsen på detta sätt.

Genom åren har olika arkitekter ansvarat för byggandet av Iskyrkan. Åke Larsson ansvarar för årets kyrka. Lars Levi Sunna är konstnären som utsmyckar den.


Kyrkan har ytterligare en dimension som är viktig i tiden. Den är miljövänligt byggd. Man fick i december 2001 mottaga ett internationellt miljöpris av organisationen PATA.

3. Iskyrkans uppbyggnad/byggnadsmetod


Iskyrkan byggs enligt samma metod varje år. Man har stora formar som man med stor kraft sprutar mycket snö över så att snökristallerna krossas. Sedan man gjort detta låter man det stå några dagar varefter man tar bort formarna. Skalet är då hårt och stabilt. Från isfabriken i området kommer de isblock eller ispelare som man bestämt sig för att använda. Sågmästarna (Jessica Svonni och Jörgen Wallmark) sågar och levererar mellan två till tre tusen ton is varje år. Med maskiner sågar de med millimeterprecision och med datatekniken hjälp fräser de ut mönster med mera ur isblock. De isblock man använt i årets kyrka är fjolårsis. Isen kommer från rinnande vatten, Torneå älv. När man murar använder man vatten som murbruk. Inga kemiska färger används. Effekter skapar man med belysning och ljus. Snön och isen kan vara färglös, vit, blå grå, turkos, grön och gul. Naturen är färgsättare. Kyrkans färger avgörs vilken tid på dygnet eller vilken tid på året eller vilken utetemperatur som råder då man besöker den. Till och med norrskenet hjälper till med färgsättningen.

3.1 Iskyrkan 2001 – 2002 – en beskrivning

Ovanför kyrkporten på utsidan av kyrkan finns ett kors utmejslat, man förstår lätt att detta är kyrkan. Porten till kyrkan består av två dörrar av trä med tvärställda trähandtag på vardera dörren samt järnbeslag. Det finns ingen tröskel, ty trösklar är livsfarliga i snö och is sammanhang. Portens material, trä, markerar ändå att det är en övergång, en övergång till ett heligt rum.


Man kommer först in i ett förmak och möts av en istavla gjord av konstnären Lars Levi Sunna. På bägge sidor av konstverket sitter två långa ljusstakar smidda av järn. Det brinner två ljus i dessa. Konstverket är även belyst bakifrån med lampor. Motivet är samiskt. Olika samiska gudar och symboler är avbildade bland annat husets gudinna Sáráhkká men även jaktens och vindens gudar. Under konstverket finns renskinn utlagda.




Bild 1. Samiskt konstverk i iskyrkans förmak.


Från förmaket går man till vänster in i kyrkan genom en port med rundad övre kant. Man möts av stora släta massiva byggnadsdelar ihop fogade till en slät enhet till väggar och tak. Alldeles i början av kyrkgången finns i taket ett occulus som också tjänar som ventil.




Bild 2. Occulus i iskyrkans tak.


Bänkraderna är 7 till antalet på varje sida och är ställda diagonalt mot dörren. Bänkarna som enhet är slutna i sin form men bildar tillsammans en öppen och inbjudande välkomnande känsla. Bänkarna är avlånga isblock som man spikat fast sittunderlag och ovanpå dessa ligger renskinn. Den hårda kompakta isen möter mjuk organisk varm päls av ren. Kontraster möts, varmt möter kallt mjukt möter hårt.




Bild 3. Bänkarna i iskyrkan


Väggen i öster är storslagen. Framför den bärande väggen av snö ser vi en skinande mur av isblock. Den är murad av stora genomskinliga och välputsade isblock. Väggen omger ett stort kors, som når upp till taket. Det stora korset är utsågat ur ismuren och fastsatt på väggen bakom.

I mellanrummet mellan de båda väggarna finns lampor riktade mot korset och muren, vilket ger en vacker och storlagen upplevelse. Hela östra väggen ger intrycket av att den är genomskinlig, då den bärande väggen av snö inte syns. Istället luras ögat att tro att lampornas sken är dagsljuset. Korset är tredimensionellt, enkelt och upplevs tillviss del transparant. Med ögat man kan se igenom väggen och korset är utskuret i verkligheten och blir därför transcendent, trans scandere.





Bild 4. Iskorset





Bild 5. Iskyrkans östra vägg med altaret


Under korset finns ett altare i is. Formgivningen är enkel och det består av tre kvadratiska isblock och ett rektangulärt. De tre kvadratiska blocken är mindre och placerade ovanpå det större rektangulära blocket. Mittensektionen av altaret är upplyst av ett vanligt stearin ljus. Framför altaret, på golvet, ligger fem stora renskinn. De ger rummet ytterligare en dimension och ger en mjukare effekt mot allt kallt och hård is. Dess funktionella betydelse är stor och de ger prästen värme om fötterna och hindrar det kalla snögolvet från att sprida kylan uppåt i kroppen.

Till vänster står dopfunten, även denna en rektangulär iskub. Foten är rak och jämn tjock. Cuppan är också rak på utsidan men skålformad på insidan. Vid dop används varmt vatten från en termos vilket ger rätt temperatur när det möter dopfuntens kalla urgröpning. Till höger finns en stor stående kvadratisk iskub med urborrade hål för sju stycken ljus.


 

Bild 6. Dopfunten




Bild 7. Ljusstake

I kyrkan saknas textilier, linnedukar mm. Stearinljus är utplacerade på flera ställen. Prästen bär renskinnsbyxor och korkåpa i vadmal och renskinn. Han har vantar på händerna och lappskor gjorda av vitt renskinn, den vita renen anses helig. I stället för psalmböcker har man psalmblad då psalmböcker snabbt skulle förstöras.



Bild 8. Ingången från förmaket i väster

4. Iskyrkorummet


Samtidigt som man vill vara inne i Iskyrkan vill man därifrån säger kyrkoherden JE. Johansson vid en intervju på telefon. Han berättar också att man är väldigt utsatt därinne. Han beskriver kyrkan som mörk och kall.

”-Kroppens kärl drar ihop sig och man börjar frysa efter ungefär 20 minuter. Den bästa andakten är en på kvällen, den skall vara snabb, 15–20 minuter.” (JE. Johansson 2001)


Det är en beskrivning av en känsla man kan få när man går in i kyrkan. Andra har beskrivit känslan som överväldigande, något som det inte finns ord för. I iskyrkan upplever man rummet med hela sin kropp fysiskt. En förutsättning för att vara här inne är att man är välklädd.


Själva rumsbegreppet idag är under omstöpning. Det har skiftat under skilda epoker, och kan beskrivas som en förvandling från det absolut statiska rummet till det moderna statiska rummet och det virtuella vidare till det amoderna gränslösa rumsbegreppet. Det klassiska rummet var stabilt, ett rum där tiden stått stilla, där evighet rått. Modernismens revolution innebar främst att det nya arkitektoniska rummet skulle upplevas som om det var i rörelse, rummet i sig förblev statiskt om än dynamiskt stabilt. Med det amoderna rummet menar man att hittills definierade rumsbegreppet är under upplösning. Själva rummet går mot att upplösas i immateriella spegelvärldar av glas där förhållandet mellan ute och inne, här och där förlorar sin klassiska arkitektoniska mening. Immaterialitet, Is, blir en bärande metafor i en immateriell tidsålder. Begreppet immateriell betyder i grunden andlig.

Iskyrkans rum kan påstås vara, inte modernt, inte postmodernt eller antimodernt men i grunden artskilt från det supermoderna eller till och med hypermoderna och således amodern, någonstans helt bortom vid sidan av modernismens begreppsliga horisont (Gromark S Amodern arkitektur s 17- 18, 27).

”När naturen och artefakt samlever i perfekt balanspunkt, då når man konstens fulländning eller tingens högdragna tystnad” (ibid sidan 193).


Arkitektur har historiskt sett betraktats som en bekräftelse av våra kulturella förändringar och stått för ordning. Men idag, i osäkerhetens tidevarv, kan rum och byggnader när det byggs i is och snö visa hur vår tid förflyktigas att vi är underställda naturen men blir också en beskrivning av evighetstanken och pånyttfödelsen. Arkitektur är inte längre moralkakor i sten, arkitektur har blivit fyrdimensionell, man kan nu även se med blotta ögat tidens inverkan på en byggnad.

4.1 Materialets symbolik


Sö och Is täcker en fjärdedel av jordens yta regelbundet. Det är kanske mest på Grönland som man använt sig av detta material i byggnader. Vatten har genom tiderna spelat en oerhört mångsidig roll i mytiska, rituella och folkligt traditionella sammanhang. Många mytologier låter skapelsen föregås av ett världshav, en urocean. Syndaflodsföreställningen återfinns hos många folk. Sjöar har i många kulturer varit platsen för offerhandlingar. Sjöar, älvar och andra vattendrag har uppfattats vara hemvist för övernaturliga väsen och gudaväsen. Uppfattningen om speciella vattens renande eller helande kraft lever kvar än idag i rituella bruk inom religionen och hälsoideologier i form av Spa och New Age. Dop och vigvatten är exempel ur kristen rittradition. Oden fick kunskap ur Mimers källa och i sagorna är livets vatten ofta förekommande motiv.


När vatten fryser blir det till is. Snö är nederbörd som består av iskristaller. Dessa kan ha olika former beroende på temperatur och luftfuktighet, t ex kan de vara nålar, prismor eller stjärnor. I vanlig is är vattenmolekylerna anordnade med hexagonal – sextalig - symmetri och om betingelserna är ideala uppvisar även iskristallerna en yttre form med sextalig symmetri. Då får de formen av sexuddiga stjärnor – snöstjärnor. Genom anhopning av iskristaller bildas snöflingorna.


När man använder snö och is som byggnadsmaterial kan man bara låna det tillfälligt av naturen. När snö och is smälter rinner det tillbaka till älven och uppgår i det stora hela naturliga kretsloppet och blir på detta sätt ekologi i praktiken. En symbol är som översta delen av ett isberg som sticker upp ovanför vattnet och visar att den övriga delen av berget finns där fast det är osynligt (Hof Myt och symbol s 77).

4.2 Materialets religiösa symbolik

Vatten är ett centralt symboliskt element i religionen och Bibeln.

Begreppen Is och snö finns också representerat i Bibeln på en hel del ställen. Dock präglas den bibliska världen oftast av dess motsatser, torka och regn. Snö och is är perifera naturfenomen i Israel där sommaren är torkans tid och vintern regnets tid. Is och snö har betydelse som referensobjekt med meningsfullt innehåll. Man bör kunna förvänta sig att is- och snö- metaforer kan ha menigs bärande funktioner i ett arktiskt sammanhang. (Kristiansen Roald Arktisk Teologi Scriptum 45 s 7). Lars Levi Laestadius har bl.a. i sina predikningar yttrat att ”det fanns många hjärtan av is” på hans tid i Jukkasjärvis församling. Följande bibelställen ger exempel på hur begreppen använts som uttryck för naturens stabila ordning eller symbol på Guds skaparmakt:


”Se åt snön ger han bud: Fall ned till jorden, likaså åt regnskuren, åt sitt regnflödes mäktiga skur.” (Job 37;6)

”Har du varit framme vid snöns förrådshus? Och haglens förrådshus, du såg väl dem - de förråd som jag sparat till hemsökelsens tid, till stridens och drabbningens dag? -Ur vilken moders liv är det isen gick fram, och vem är hon som födde himmelens rimfrost?” (Job 38:22, 23, 29)

”Ty liksom regnet och snön faller från himmelen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det också vara med ordet som utgår från min mun: det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt utan att ha verkat vd jag vill och utfört det som jag hade sänt ut det till” (Jesaja 55:10, 11)


Begreppet snö används symboliskt som dom eller straff, snöns vita färg används som association till sjukdomar och som straff för onda handlingar i t e x följande ställen i Bibeln

”Är det nu tid att du skaffar dig silver och skaffar dig kläder, likaså olivplanteringar, vingårdar, får och fäkreatur, tjänare och tjänarinnor, nu då Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt? Så gick då denne ut ifrån honom, vit som snö av spetälska” (Jesaja 55:10-11).

Vit snö betecknar här något som är oönskat. Den vita färgen påminner som en hudsjukdom (på en mörk hudfärg?) men den kan också symbolisera något positivt, vara obesmittat och symbolisera rituell renhet, d v s det som gjorts orent av synden.

”Kom låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda så kan de bli snövita och de är röda som scharlakan, så kan bli vit som ull” (Jesaja 1:18).


Vanligtvis är det den vita färgen som är central vid användandet av snö som symbol i Bibeln inte snön i sig själv. Snö är en dubbel symbol som anspelar på snöns egen natur, den kan uppträda både som livgivande element –när den smälter och blir vatten och som livsdestruerande element –då den fryser och blir till is (Kristiansen Arktisk Teologi Scriptum 45 s 7- 8).


I Bibeln använder man ibland begreppen Is och Snö som motsatspar till elden. I t e x Uppenbarelseboken 1:14 skriver Johannes hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö och hans ögon var som eldslågor. I den nordiska skapelsemyten spelade vinterns element snö och is en viktig roll vid världens skapelse. I fornnordisk mytologi låg Ginnungagap mellan isköldens rike i norr Nifelheim och eldhettans värld i söder Muspelheim. Vid mötet med det kalla Nifelheim och det varma Muspelheim uppstod den första levande varelsen, urjätten Ymer. Av hans döda kropp skapades jorden.


Isen är genomskinlig och kan därför symbolisera transcendens, tillvarons transcendens. Den mänskliga existensen visar sig som ett skinn, en reflex av en högre form av varandet, som isen visar sig rent fysiskt. Snö och is kan vara ikoner, som fönster mot världen som visar sätt och former och uppträder som typer och antityper för vår existens. Människan skall inte vara kall som is (antityp) men kontinuerligt existentiellt medveten över sin formbarhet och förgänglighet som snö och isen som formar sig av omständigheter och förhållanden till årstidens skiftningar (Kristiansen Artisk Teologi Scriptum 45).

4.3 Metaforer, språklig symbolik

Snön och Isens betydelse uttrycks för oss människor i vårt språk. Grönländskan och samiskan t e x har ett stort och rikt ordförråd för begreppen snö och is. Folk i norr har den största kunskapen om dessa förhållanden, det är själva grundförutsättningen för att överleva i Norra Skandinavien, Sibirien eller Grönland och Canada. Samiska språket har 20 substantiv, 26 verb för snö och 41 substantiv för is. Samiskan är formrik, man kan förse ord med olika ändelser som förskjuter betydelsen lite grand. Ett enda verb kan t e x ges minst ett dussin olika ändelser (Ryd Yngve Snö sid16). Detta faktum gör att det finns ungefär 300 ord som beskriver snö och is, dess olika former och konsistens.


4.4 Känslors symbolik

Såsom själva snön kan formas i olika former precis som människans själv kan vara olika personer eller formas känslomässigt. Vi blir ibland kalla som is, har ett hjärta som is eller smälter som snö. Människor som växer upp i nära förhållande till snö och is som en naturlig del av sin miljö kan läsa vinterelementen i ett större sammanhang och därmed få en djupare förståelse än den rent omedelbara förståelsen av det fysiska elementet. Den djupaste förståelsen bygger inte bara på det fysiska elementet.

”Horisonten för förståelsen sträcker sig vidare över och inlemmar den fysiska i ett större förståelseuniversum där elementen genom semantisk metamorfos associeras med ett betydelseinnehåll som innefattar människors tillblivelse inkluderat hennes sociala ordning. Elementen snö och is kan bli så intima att de tränger in i människors inre värden och fungerar ikoniskt som vägvisare till ett mänskligt sätt att vara och handla av typisk eller antitypisk karaktär. (Kristiansen Artisk Teolog Scriptum 45)

4.5 Platsens symbolik

Enligt gammal hednisk tro kom allt ont från norr. Synen på Norra Sveriges befolkning och landsända är inte heller idag alltid så positiv.

Jukkasjärvi ligger 20 mil norr om polcirkeln i Sápmi (bilaga 1). Handel har bedrivits här sedan stenåldern. Samerna har både utövat och berövats sin religion här på platsen. Här är det extremt ljust under sommaren och mörkt under vintern. Här är det extremt kallt på vintern. Här kan man se och höra norrskenet starkare och mer spektakulärt än på andra platser från och med i september.

Området är extremt glest befolkat, naturen är ren, stillhet råder. Parallellt med samebefolkningen utvecklas högteknologisk rymdforskning på samma område. Att så många motsatser möts här är mycket exotiskt och dramatiskt och ger platsen starka symbolvärden.


Människor får i vår tid större och större behov av nationell identitet och börjar mer och mer inse att den viktiga beståndsdelen i varje kultur är – platsens ande. Den moderna turismen visar att upplevelser av olika platser är ett djupt mänskligt intresse. Under lång tid har den moderna människan inbillat sig att teknik och vetenskap befriat oss från ett direkt beroende av platser. Detta visade sig vara en illusion. Miljöförstöring och kaos har uppträtt som vedergällning och pekat ut platsens problem, och den har därmed återfått sin sanna betydelse. (Kairos Arkitekturteorier s 108)

5. Avslutande diskussion

Att historiskt blicka tillbaka och se vilka material man använt för att för att bygga kyrkor i länet ger inget direkt svar på varför man i Jukkasjärvi kommit att använda is och snö som byggnadsmaterial när man byggt iskyrkan. Kanske var det när istiden formade landskapets dalar och berg och med smältvattnets urkraft bröt en ny älvfåra som allting började som man fyndigt uttrycker det i en turistbroschyr.


Kyrkobyggnadsmetoderna och materialval har följt med tidens tand och utveckling och därmed kan man förklara det unika med att idag bygga en kyrka av is och snö. Det är verkligen något helt nytt. Om man tittar på kartan över Iskyrkan och Ishotellet med alla dess rum kan man lätt se paralleller med Gammelstads kyrka och kyrkby från 1400-talet. Kyrkan finns nu som då på en given plats där folket finns. Iskyrkan har tagit sig en plats i detta nya kommersiella. Förr var det kyrkan som var först på plats eftersom den hade mer makt. Idag har den fortfarande stor betydelse, dagens kyrkby (ishotellet) kan inte leva ett eget ensamt liv förutan kyrka.




Bild 9. Karta över ishotellet och iskyrkan


I lokalpressen under rubriken Predikoturer finns Iskyrkan med nästan varje vecka under Jukkasjärvi församling. Man ger kvällsandakter och mässor precis som i andra kyrkor. Utöver detta kommer människor från hela världen och från många olika kulturer för att besöka och ibland gifta sig här. Att använda iskyrkan ger livsminnen. Kyrkoherden har begränsat antalet vigslar i iskyrkan då efterfrågan är större än vad han kan erbjuda. Om omfattningen blir alltför stor kan han inte ge en värdig ceremoni. Vid mitt besök 020202 hade man rekord i antal vigslar på en dag. Sex par skulle vigas från fyra olika nationer. Det var snöfestival denna helg. Efterfrågan ökar för varje år.


Varje år har man också ett tjugotal barndop i iskyrkan, dessa är främst efterfrågade av lokalbefolkningen och folk med anknytning till området. Förutom att kyrkan har samma funktion som alla andra kyrkor ger den Jukkasjärvi gamla kyrka fler besökare. Eftersom minst 30 000 människor kommer som turister för att besöka Ishotellet är det alldeles sannolikt att tro att de flesta av dessa även besöker gamla Jukkasjärvi kyrka som är en egen storhet i sig värd att besökas. Iskyrkan lockar därmed i kraft av sin speciella karaktär till det andliga rummet.


Som norrbottning noterar jag ofta att andra besökare när de ger uttryck för sin upplevelse i iskyrkan spontant felaktigt benämner materialet is med glas. Det är vad besökare lätt associerar sina intryck till. Kanske har det att göra med att man inte naturligt lever jämsides med elementen is och snö. Kyrkan ger också illusionen av att vara byggd av glas.


Människor i norr har generationers kunskaper om elementen snö och is. Av denna anledning är det på tiden att få visa hur storslaget det kan uttrycka sig. Snö och is har dessutom ett mycket stort symboliskt värde. Som symbol ger de uttryck för vårt omedvetna, bygger broar och länkar ihop vårt själsliga med vårt vardagliga overkliga liv. C G Jung menade att det i vår psykologiska rustning självklart ingick en transcendent funktion, en religiös del, likväl som vi har vår fantasi och spontanitet. Genom att med symboler förena motsatser inom psyket kan vi bättre utveckla vårt själv. Framför allt representerar isväggen och iskorset det transcendenta i årets iskyrka. Möjligen är iskyrkan toppen av vårt individuella isberg. Iskyrkan representerar då vårt medvetna och det som döljer sig under vattenytan är vårt undermedvetna.


I naturen behöver man inte gallra bort information som man måste göra i staden. Man kan bara vara och uppleva. I en kyrka som det är minusgrader i som är byggd av snö och is kan man omedelbart och instinktivt uppleva närheten till naturen. Man är i naturen. Hela ens kropp erfar starkt och omedelbart materialet och man blir ett med iskyrkan.


Eftersom människor vill komma närmare naturen, uppleva stillhet och enkelhet, kommer iskyrkan att i framtiden få ha kvar sin plats och dessutom få efterföljare på andra platser än idag. Ett annat starkt skäl att tro detta är att ekoturism som är på väg att bli stort och vad kan på ett bättre sätt representera detta än just iskyrkan. Människor är också idag intresserade av naturfolk och årets iskyrka har inbjudit den samiska religionen genom Lars Levi Sunnas konstverk i förmaket. Vad som annars är en nackdel för glesbygden blir idag en fördel när människor frågar efter exotiska genuina ekologiska mål för sina resor. Glesbygden har allt detta. Det är också svårtillgängligt och det är dyrt att ta sig hit därför får det högt attraktionsvärde.


Tiden och rummet (-snösmältning) ekologiskt förhållningssätt (-iskyrkan uppgår helt i naturens kretslopp) samt gränsöverskridande är tre centrala begrepp i Amodern arkitektur. Den lokale arkitekten Åke Larsson har förverkligat detta i Iskyrkan.


”Att tänka det omöjliga är att fånga hela det möjligas fält!”

Så skrev Lefebres en upprorisk filosof en gång. Det är precis vad Yngve Bergqvist och kyrkoherde Jan-Erik Johansson gjort i praktiken med Icehotel och Iskyrkan.
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