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Abstract 

The essay "Iona Inspired Services in the Church of Sweden - A Study of the Weekly Mass 

within the Diocese of Lund", written by Anna Nilsson, at Lund University Center for Theology 

and Religious Studies, and examined 2009-11-12. 

Initially, what gave ground to this essay is a personal interest in liturgy and worship, from 

which I have grown a deeper interest in the liturgy of Iona Abbey, having visited them four 

times. The purpose of this study is to investigate the Iona mass/Iona ‘inspired’ mass in the 

Church of Sweden, and by focusing on weekly masses within the Diocese of Lund I will show 

where and how these masses are celebrated. The investigation was preceded by a study of 

literature about the history of the Iona Community. 

First, my study will reveal that only one parish within the Diocese of Lund celebrated Iona 

mass at one occasion in September 2009.  In the Diocese of Lund, there are 159 parishes of 

which 103 parishes celebrates weekly masses. In these 103 parishes, there are 39 names for 

weekly masses; however, there is one parish responsible for 23 of these names. Therefore, I shall 

suggest room for future fields of research concerning the parishes, and naming of their weekly 

masses. 

Second, I will portray a definition for an Iona mass, or alternatively, an Iona 'inspired' mass 

within the Church of Sweden. I shall argue four characteristic features are crucial: (1) The mass is 

framed by responsive readings, (2) the mass is inclusive, (3) the mass is creative and (4) the 

Words of Institution are placed before the Prayer of the Eucharist. In order to identify these 

components I have compared the mass sequence of Iona Abbey to its Swedish counterpart. 

Particularly, the first three features are examined to see if they can be included in the Iona 

masses/Iona 'inspired' masses within Swedish churches. 

This essay will show that out of eight service sheets examined none of them seem to 

adequately have all three features represented. The conclusion of my work consequently, is that 

in order for a mass to be called an Iona 'inspired' mass these conditions need to be met, and also 

that a fully perceivable Iona mass may only be held at Iona Abbey. 

Anna Nilsson 

 

Key word: Iona, Iona Abbey, Iona mass, Iona ′inspired′ mass, weekly masses, Church of 

Sweden and Diocese of Lund 
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1  Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Jag har sedan jag konfirmerade mig varit intresserad av liturgi och gudstjänstfirande. Tanken 

med uppsatsen är att studera veckomässor med särskilt fokus på Ionamässor/Ionainspirerade 

mässor i Svenska kyrkan. Eftersom båda benämningarna används av församlingar/pastorat har 

även jag gjort det i uppsatsen. När Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv sammanställde 

LUKA 27 om KYRKLIG SED 2002, konstaterades det att Ionamässor var på frammarsch, om det 

var en tillfällig frammarsch eller om den var bestående kunde de inte utröna.1 Samma år som jag 

tog studenten åkte jag för första gången till Iona, sedan dess har jag varit där ytterligare tre 

gånger. Det är en plats jag tycker mycket om, gudstjänstlivet och liturgin i Iona Abbey har 

inspirerat mig. Jag har några gånger firat Ionainspirerade mässor/Ionamässor här i Sverige i 

Svenska kyrkan, men när jag har gått hem från dem har jag ofta varit besviken, många gånger har 

det endast varit musiken som varit utbytt och liturgiskt sett har mässan firats på samma sätt som 

andra gudstjänster i församlingen.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur det firas Ionamässa/Ionainspirerad mässa i 

Svenska kyrkan. Syftet är även att göra en karakterisering av Ionamässan i Iona Abbey, där jag vill 

väcka frågan vilka krav som rimligen bör finnas med i en Ionamässa/Ionainspirerad mässa för att 

benämningen skall användas på ett korrekt sätt i Svenska kyrkan. 

1.3 Frågeställning 

I uppsatsen har jag behandlat huvudfrågorna: vad är det som karakteriserar Ionamässan i Iona 

Abbey, samt vilka karaktäristiska drag bör finnas med i en Ionamässa/Ionainspirerad mässa i 

Svenska kyrkan för att benämningen ska användas på ett korrekt sätt? Ionamässa/Ionainspirerad 

mässa behöver sättas i relation till andra mässor, eftersom jag på goda grunder har kunnat anta att 

Ionamässor/Ionainspirerade mässor i Svenska kyrkan huvudsakligen förekommer som 

veckomässor, vilket gjort att jag har undersökt vilka olika typer av veckomässor som 

förekommer. Jag har även velat se till hur stor andel av mässorna som är 

Ionamässor/Ionainspirerade mässor. 

För att få en förförståelse för Ionamässan i Iona Abbey behöver bakgrundsinformation om 

Iona och Iona Community finnas med i uppsatsen med frågan: vad är Iona Community och hur 

ser dess historik ut. 

                                                 
1 Gustafsson, 2006, s. 131. 
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1.4 Metod och material 

1.4.1 Undersökning av veckomässor i Lunds stift 

För att ta reda på i vilken utsträckning Ionamässa/Ionainspirerad mässa förekommer i 

Svenska kyrkan har jag gjort en undersökning om hur frekventa de här mässorna är. Jag har i 

uppsatsen undersökt hur frekvent de firas som veckomässa i Lunds stift. Eftersom jag inte kan 

undersöka alla stiften i den här uppsatsen är undersökningen begränsad till Lunds stift. Dessutom 

har jag valt att begränsa undersökningen till veckomässor, eftersom jag på goda grunder kan anta 

att Ionamässorna/Ionainspirerade mässorna inte firas som huvudgudstjänst utan som 

veckomässa. Jag har i undersökningen valt att undersöka september månad 2009, eftersom 

uppsatsen endast rymmer att undersöka en månad. Undersökningen har jag gjort för att kunna se 

hur populärt det är att fira Ionamässa/Ionainspirerad mässa. Till min hjälp har jag använt Matrikel 

för Svenska kyrkan 20082 för att ta del av vilka pastorat det finns i Lund stift. Därefter har jag sökt 

efter varje pastorats hemsida, för att undersöka om och när de firar veckomässa i september 

månad 2009, antingen i deras kalender eller om de har haft någon annan information på 

hemsidan om nattvardsfirande under vardagarna. De pastorat som inte har haft någon hemsida 

eller information på sin hemsida om nattvardsfirande på vardagarna har jag skickat e-post till. 

Den här undersökningen är sammanställd i ett eget dokument3, den redovisas och diskuteras i 

uppsatsen under rubriken: 2 Veckomässor i Lunds stift. 

1.4.2 Undersökning av Ionamässa/Ionainspirerad mässa i Svenska kyrkan 

I undersökningen av Ionamässor/Ionainspirerade mässor i Svenska kyrkan har jag utgått från 

församlingar/pastorat som firar mässa med de här benämningarna samt med variabler på 

benämningen exempelvis Ionainspirerad familjemässa. Eftersom jag endast fann en församling 

som firade veckomässa under september månad 2009 med benämningen Ionainspirerad mässa, 

har jag fått söka efter fler församlingar som firar Ionamässa/Ionainspirerad mässa. 

Församlingarna har jag sökt genom att söka efter Ionamässor/Ionainspirerade mässor i Svenska 

kyrkan på Internet4, vilket betyder att jag inte har gjort någon grundlig undersökning. I uppsatsen 

definierar jag Ionamässor/Ionainspirerade mässor efter vad församlingen/pastoratet ger sin 

mässa för namn. Sammantaget har jag enbart funnit tre församlingar i Lunds stift som någon 

gång firar Ionamässa/Ionainspirerad mässa, därav måste undersökningen utvidgas till övriga stift. 

Jag har sedan skickat förfrågningar till församlingarna/pastoraten om huruvida de kan sända mig 

gudstjänstagendor för de här mässorna. Det här materialet har jag sedan studerat. I ett fall har jag 

                                                 
2 Norrman, 2008. 
3 Se bilaga 1. 
4 Jag har använt mig av sökmotorn www.google.se. 
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sedan tidigare haft gudstjänstagendan hemma efter att ha deltagit i en Ionamässa. Det är inte 

alltid jag har fått en gudstjänstagenda när jag har frågat efter det. Av en församling har jag fått ett 

gudstjänstmaterial som de aktiva i gudstjänsten har använt eftersom någon gudstjänstagenda inte 

finns kvar. I ett fall har jag endast fått beskrivet i ett e-postsvar hur gudstjänsten är uppbyggd, 

eftersom församlingen inte har haft någon agenda. I undersökningen kommer 

gudstjänstagendor/gudstjänstmaterial/e-postsvar från veckomässor, mässor under helgerna samt 

huvudgudstjänsterna att behandlas.  

1.4.3 Fältstudier 

Jag har själv varit på Iona i drygt fyra veckor sammanlagt. Min första resa till Iona var 

sommaren 2002. Den andra resan till Iona var året efter under påsken, 2003. Jag var med på deras 

påskfirande och befann mig där i tio dagar. Tredje resan till Iona skedde 2006 i september månad 

när Iona anordnade en pilgrimsvecka. Fjärde resan dit skedde i augusti månad 2007. 

Fältstudierna är inte gjorda med uppsatsen i åtanke, utan de har varit i eget privat syfte. 

Erfarenheterna jag har fått på resorna, har jag däremot använt mig av i uppsatsen. Detta är 

erfarenheter som kommer att berika utförandet av uppsatsen och som kommer att finnas med 

när jag beskriver Ionamässan i Iona Abbey och även i mina jämförelser mellan Ionamässan på 

Iona i Iona Abbey och Ionamässa/Ionainspirerad mässa i Svenska kyrkan. 

1.4.4 Jämförande studie 

Materialet som jag har samlat in från de olika församlingarna/pastoraten om hur de firar 

Ionamässa/Ionainspirerad mässa har jag studerat genom att göra en jämförande studie mellan tre 

av de fyra karakteristiska dragen som jag har kommit fram till i mitt karaktäriserande av 

Ionamässan i Iona Abbey. Jag har jämfört huruvida Ionamässa/Ionainspirerad mässa i Svenska 

kyrkan uppfyller de karakteristiska dragen jag har ställt upp för Ionamässan i Iona Abbey. Den 

här studien är gjord för att öppna upp för frågan om benämningen Ionamässa/Ionainspirerad 

mässa i Svenska kyrkan kan användas. Detta sker i uppsatsen under rubriken 3.4 Ionainspirerade 

mässor i Svenska kyrkan. 

1.4.5 Historisk undersökning av Iona Community 

I min undersökning av Iona Community och dess historik har jag gjort en litteraturstudie där 

jag har använt mig av två böcker Chasing the Wild Goose The Story of the Iona Community skriven av 

Ronald Ferguson samt boken Den genomskinliga platsen – ett idématerial kring gudstjänsten skriven av 

Victoria Rudebark. Jag har i min framställning om Ionas historik och Iona Community studerat 

de båda böckernas framställning av detta och sammanflätat dem i min framställning.  
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2 Veckomässor i Lunds stift 

I undersökningen av hur många veckomässor det firas i Lunds stift har information från alla 

159 pastoraten varit tillgänglig. Totalt under september månad 2009 firas det 447 veckomässor i 

Lunds stift. Nattvard under vardagarna firas i totalt 103 av 159 pastorat, det betyder att 56 

pastorat i Lunds stift inte firade någon veckomässa under den här perioden.5 

Undersökningen har främst gjorts för att finna pastorat som firat Ionamässa/Ionainspirerad 

mässa i Lunds stift under september månad 2009. Undersökningens resultat påvisade att det var 

ett pastorat som firade en Ionainspirerad mässa. I övrigt firas det veckomässor som benämns 

med andra namn. Det finns 39 olika exempel på hur man namnger en veckomässa i de 103 

pastorat som firar veckomässa. De mest frekventa benämningarna på veckomässa är: 

morgonmässa (1256), mässa (85), veckomässa (46), kvällsmässa (40) och sinnesromässa (16). Det 

är även de här benämningarna som flest pastorat använder sig av: morgonmässa (407), mässa (29), 

veckomässa (17), kvällsmässa (15) samt sinnesromässa (11).8 

Det fanns 23 benämningar på veckomässa som endast används av ett pastorat, varav 14 av de 

här mässorna endast firades en gång under september månad 2009. Här fanns den intressanta 

benämningen som rör min fördjupning i uppsatsens kommande del. I Karlshamns församling 

firades det en Ionainspirerad mässa under september månad 2009.9 

Under rubriken 1.1 Problembakgrund skrev jag att Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv 

skrev i sin rapport LUKA 27 om KYRKLIG SED 2002 att Ionamässor var på frammarsch och 

samtidigt ställde de sig frågan om det var ett tillfälligt eller bestående fenomen.10 I min 

undersökning som visar på att det endast är en mässa som benämns som Ionainspirerad mässa av 

447 veckomässor, tyder inte detta på att den här formen av mässor är på framfart. Det tyder på 

att det förmodligen var en tillfällig frammarsch. Dock är Lunds Universitets Kyrkohistoriska 

Arkivs rapport för hela landet, medan min undersökning är endast för Lunds stift. Min 

undersökning belyser att Ionamässan inte är på frammarsch i Lunds stift. 

  

                                                 
5 Bilaga 1. 
6 Antal mässor med den här benämningen i Lunds stift under september månad 2009. 
7 Antal pastorat som firar mässa med den här benämningen under september månad 2009 i Lunds stift. 
8 Bilaga 1. 
9 Bilaga 1. 
10 Gustafsson, 2006, s. 131. 
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3 Ionainspirerade mässor 

3.1 Historik om Iona 

På pingstafton år 563 anlände Columba (521-59711) och hans tolv lärjungar till ön Iona.12 

Columba och hans munkar byggde upp en kommunitet på ön. För dem hörde gudstjänst och 

praktiskt arbete intimt ihop. Columba och hans munkar representerade den keltiska 

kristendomen, det var inte mycket som skiljde dem från den kontinentala kristendomen i Rom. 

De båda inriktningarna av kristendomen accepterade varandra. Däremot förde de en lång debatt 

om när påsken skulle firas, debatten vinner den Romerska traditionen.13 Iona började fira påsk 

efter den Romerska traditionen år 718.14 Efter det började de keltiska traditionerna och 

sedvänjorna att försvinna.15 I början på 800-talet kom vikingarna till Iona, inte som pilgrimer, 

utan för att plundra och skövla klostret och år 806 mördades alla 68 munkarna.16 

Under medeltiden byggdes det upp stenkloster på ön Iona igen, troligen på samma plats där 

Columbas tidigare kloster legat. Under den här tiden fanns det också ett nunnekloster.17 Den här 

gången var det Benediktinorden som hade fått frågan att återuppbygga och starta en ny 

kommunitet på Iona.18 Efter reformationen låg även dessa kloster i ruiner. Besökarna upphörde 

dock inte att komma till Iona, eftersom Iona ansågs vara en helig ö.19 

George MacLeod (1895-1997) var den person som startade återuppbyggnadsarbetet av 

klosterbyggnaderna på Iona 1938. MacLeod kom från en rik släkt, med många präster inom 

Church of Scotland. Han ansåg att samhället hade förändrats genom arbetslösheten som bredde 

ut sig i samhället och han ansåg att det fanns behov av ett nytt sätt att bemöta de marginaliserade 

människorna. Han skapade ett utbildningsprojekt för präster inom Church of Scotland som 

innebar att en grupp präster tillsammans med MacLeod skulle befinna sig på Iona och bygga upp 

klosterbyggnaderna. Erfarenheterna som prästerna fick under somrarna när de arbetade med 

restaureringen skulle föras tillbaka till kyrkan och dess samhälle.20 

Byggnaderna var kompletta år 1956.21 

 

                                                 
11 Rudebark, 2002, s. 212. 
12 Ferguson, 2006, s. 23. 
13 Rudebark, 2002, s. 212. 
14 Ferguson, 2006, s. 36. 
15 Rudebark, 2002, s. 212. 
16 Ferguson, 2006, s. 36. 
17 Rudebark, 2002, s. 212. 
18 Ferguson, 2006, s. 40. 
19 Rudebark, 2002, s. 212. 
20 Rudebark, 2002, s. 212. 
21 Ferguson, 2006, s. 92. 
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3.2 Iona Community 

Iona Community var från början ett utbildningsprojekt för blivande präster inom Church of 

Scotland. Dagarna på ön ramades in av gudstjänst. Gudstjänsterna utvecklades under tiden i både 

form och språk för att vara tilltalande även för dem som vanligtvis inte gick i kyrkan. Både 

präster och hantverkare som var med och restaurerade klosterbyggnaderna bildade ett nätverk, 

som tog form och blev en permanent rörelse, Iona Community. Rörelsen utvecklade, och har än 

idag, regler som medlemmarna ska leva efter: 

1. Varje medlem ska varje dag utöva en halvtimmes bön och bibelläsning. 

2. Varje medlem ska regelbundet gå på möten i regionala grupper, där medlemmar 

stöttar varandra och samtalar om gemensamma åtaganden. 

3. Varje medlem har skyldighet att redogöra för andra medlemmar hur de använder sin 

tid och sina pengar. 

4. Varje medlem ska skänka en del av sin inkomst till rörelsen samt en del till andra goda 

ändamål. 

5. Varje medlem ska engagera sig i freds- och rättvisefrågor.22 

Iona Community har ingen egen teologi, de ser sig inte som en alternativ kyrka, utan 

kommuniteten bekänner sig till Church of Scotland.23 Enligt Ferguson betonar Iona Community 

inkarnationen, efter inkarnationen kommer betoningen på den heliga Anden. MacLeod´s teologi 

är utarbetad och utvecklad i gudstjänstkontexten.24 

Idag är Iona Community en ekumenisk rörelse för både män och kvinnor i olika åldrar och 

från olika kyrkliga traditioner. Gemensamt är att de tror på evangeliet om Jesus Kristus och vill 

leva i dess efterföljd. Kommuniteten har ett stort engagemang för rättvisa, fred och att skapelsen 

ska bli fullständig. När nattvard firas är kommunionen inklusiv, alla är välkomna att dela 

nattvarden.25 

3.3 Ionamässor 

Iona Communitys gudstjänstarbete handlar främst om att använda erfarenheter som 

människor fått genom historien och anpassa dem till nutid och vårt samhälles resurser. För Iona 

Community är tradition och förnyelse samt teori och praktik något som alltid finns sida vid sida. 

Gudstjänstmaterialet som kommuniteten producerar går att sätta in i en större kontext som 

                                                 
22 Rudebark, 2002, ss. 212-213. 
23 Ferguson, 2006, s. 72. 
24 Ferguson, 2006, s. 74. 
25 Ferguson, 2006, s. 189. 
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Kathy Galloway har beskrivit under sin tid som ledare (2002-200926) för kommuniteten. Galloway 

beskriver att det finns sex grundelement/aspekter som alltid skall tas hänsyn till: 

1. Inkarnationens betydelse: att Jesus Kristus blev människa och tog fullständigt del i 

människans liv är kärnan i tron. Kommuniteten anser att de genom inkarnationen vet 

att Gud älskar, förlåter, gör människor hela och önskar människorna ett fullvärdigt 

liv. Alla delar i människans liv finns inom trons räckvidd. 

2. Historiska faktorer: gudstjänstfirandet idag bygger på de erfarenheter och den 

kreativitet som förfäderna har använt sig av samt fått i tron. 

3. Ekumenisk: Iona Community är en ekumenisk gemenskap som är en del av den 

världsvida kyrkan, vilket leder till att gudstjänstfirandet är ekumeniskt. Galloway 

skriver att kommuniteten måste vara ekumenisk eftersom de får gåvor från olika 

traditioner som exempelvis: kväkare, anglikaner, metodister, baptister, presbyterianer 

och katoliker. Kommuniteten tänker sig att ekumeniken inte ska begränsa dem, utan 

att ekumeniken ska utmana dem att vara öppna, ärliga och kreativa. Ekumeniken kan 

vara krävande och smärtsam för kommuniteten, samtidigt som den hjälper 

kommuniteten att växa och mogna.  

4. Inklusiv: språket som används i gudstjänsten måste anpassas så att ingen känner sig 

utanför. Att planera och genomföra en gudstjänst är inte endast prästens uppgift, 

gudstjänstdeltagarna ska vara helt och fullt delaktiga i gudstjänsten genom sånger, 

växelläsningar, förböner och symbolhandlingar. 

5. Att vara människa är att vara kreativ: alla sinnen ska kunna användas på olika sätt i 

bön. 

6. Öppen för förändring: kommuniteten är öppen för förändring i gudstjänsterna.27 

På Iona i Iona Abbey firas det en till två mässor varje vecka. På söndagsmorgonen firas det 

alltid en traditionell ekumenisk högmässa.28 Med en mer traditionell ekumenisk högmässa menar 

jag här, utifrån erfarenheterna jag har gjort i gudstjänstlivet i Iona Abbey, att söndagens högmässa 

har en fastare struktur. Kommuniteten experimenterar inte med söndagens högmässa, utan låter 

den alltid ha samma ordning. De andra gudstjänsterna i Iona Abbey har en större kreativitet som 

gör att gudstjänstordningen i större utsträckning skiljer sig från gång till gång. I min erfarenhet 

från fältstudierna har jag funnit att vissa veckor firas det veckomässa en kväll i veckan, andra 

veckor firas det en agapemåltid29. 

                                                 
26 First woman leader for Iona Community , 2002. 
27 Rudebark, 2002, ss. 12-13. 
28 Rudebark, 2002, s. 17. 
29 I gudstjänst med agapemåltid delar församlingen bröd och vatten som en symbolhandling. 
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3.3.1 Ionamässans utformande 

Nedan kommer jag detaljerat att beskriva hur söndagens högmässa samt veckomässan som 

firas i Iona Abbey är utformade. Välkomnandet och introduktionen till gudstjänsten sker alltid på 

samma sätt i alla gudstjänster i Iona Abbey. När gudstjänstbesökarna kommer till Iona Abbey blir 

de välkomnade av gudstjänstvärdarna som finns i kyrkan, när besökarna sätter sig på stolarna 

ligger där information om gudstjänsten. Gudstjänsten börjar alltid med att gudstjänstledaren 

hälsar alla välkomna och säger sitt namn och berättar vem som medverkar i gudstjänsten. 

Gudtjänstledaren berättar även vilket tema gudstjänsten har, informerar att det finns hörselslinga, 

vilka sångböcker som ska användas, och om/hur det serveras te och kaffe efter gudstjänsten och 

att alla är välkomna dit. Den här presentationen sker vid varje gudstjänst eftersom 

gudstjänsttemat är olika för varje gång samt att det är människor från hela världen som firar 

gudstjänst i Iona Abbey.30  

Högmässan SUNDAY MORNING COMMUNION31 utformas på följande sätt: 

Responsorium, växelläsning. 

Sång 

Inledningsbön 

Syndabekännelse och avlösning, kyrie. 

Läsning från Bibeln 

Sång 

Predikan 

Trosbekännelse 

Förbön som avslutas med Herrens bön 

Kollekt 

Inbjudan till måltiden 

Måltidssång 

Instiftelseorden, följt av gemensam bön. 

Lovsägelse 

Helig 

Bön om helgande 

Kommunionen: O Guds lamm, bröd och vin skickas runt, gudstjänstdeltagarna skickar till 

varandra. 

Bön efter kommunionen 

Fridshälsning 

                                                 
30 Rudebark, 2002, ss. 53-54. 
31 Iona Abbey worship book, The Iona Community, 2002, s 32. 
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Välsignelse som växelläses. 

Avslutningssång 

Avsked 

Efter gudstjänsten serveras det te, kaffe och en kaka i klostergången.32 

Det som skiljer Iona Abbeys ordning för högmässa från Svenska kyrkans ordning för 

högmässa är bland annat att Iona Abbeys högmässa ramas in av växelläsning, det sker både i 

början och slutet. I Iona Abbey är det endast en text som läses och predikas över, medan det i 

Svenska kyrkan ofta läses två eller tre texter som predikas över.33 Herrens bön inkluderas i 

förbönen i Iona Abbey till skillnad från Svenska kyrkan där den beds efter nattvardsbönen.34 I 

Iona Abbey läser man instiftelseorden före lovsägelsen och helig. Inom Svenska kyrkan sker detta 

i en omvänd ordning.35 Fridshälsningen har Svenska kyrkan före kommunionen,36 medan man i 

Iona Abbey har fridshälsningen efter kommunionen. 

 

Veckomässan som firas i Iona Abbey, AN EVENING SERVICE OF COMMUNION37, har 

en speciell utformning: gudstjänstrummet är omvandlat till ett måltidsrum, ett långbord är 

uppdukat som alla får rum att sitta runt.38 Vidare följer gudstjänstordningen: 

Välkomnande, på samma sätt som i högmässan ovan och inbjudan till deltagande i 

nattvarden. 

Öppningsresponsorium 

Åkallan 

Sång 

Läsning från Bibeln 

Måltidssång 

Instiftelseorden 

Lovsägelse 

Välsignelse av bröd och vin 

Bön med fri bön (förbön) avslutas med Herrens bön. 

Delade av bröd och vin, bröd och vin skickas runt, gudstjänstdeltagarna skickar till varandra. 

Fridshälsning 

Sång 

                                                 
32 Iona Abbey worship book, The Iona Community, 2002, ss. 32-50. 
33 Den svenska kyrkohandboken, 2006, ss. 24-25. 
34 Den svenska kyrkohandboken, 2006, s. 55. 
35 Den svenska kyrkohandboken, 2006, ss. 33-54. 
36 Den svenska kyrkohandboken, 2006, s. 56. 
37 Iona Abbey worship book, The Iona Community, 2002, s. 111. 
38 Rudebark, 2002, s. 168. 
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Avslutningsresponsorium, en växelläst välsignelse.39 

Det som skiljer Iona Abbeys ordning för veckomässan från Svenska kyrkans ordning för 

veckomässa är bland annat att Iona Abbeys veckomässa inramas av växelläsning, den både börjar 

och avslutas med växelläsning. Iona Abbeys ordning för veckomässan skiljer sig mycket från 

Svenska kyrkans ordning för veckomässa. Veckomässan i Svenska kyrkans ordning inleds med 

psalm och beredelse40, medan Iona Abbeys veckomässordning inte har de här 

inledningsmomenten. Första sång kommer först efter växelläsning och åkallan. I beredelsen i 

Svenska kyrkans ordning kan beredelseordet bestå av en kort textutläggning.41 I Iona Abbey är 

det endast på söndagens mässa som predikan hålls, övriga gudstjänster har textutläggningar på 

komplementära sätt.42 Erfarenheterna jag har fått i mina fältstudier är att de här komplementära 

sätten exempelvis kan vara drama, dans, dialogläsning, gestaltning av någon form, samtal med 

bänkgrannen och bilder. Det är fantasin som möjliggör hur de här komplementära sätten skall 

utformas. 

Precis som i högmässan har Iona Abbey i sin veckomässa en omvänd ordning mot Svenska 

kyrkans ordning på instiftelseord, lovsägelse, välsignelse av bröd och vin, bön (förbön) med fri 

bön som avslutas med Herrens bön, kommunion och fridshälsning. Någon tackbön finns inte i 

ordningen i Iona Abbey, medan tackbönen kommer efter kommunionen i Svenska kyrkan.43 

Efter kommunionen i Iona Abbey avslutas mässan med en sång och ett växelläst responsorium 

som är en välsignelse. I Svenska kyrkan är det lovprisning, välsignelse och slutpsalm som avslutar 

veckomässan.44 

3.3.2 Sammanfattade karakteristiska drag för Ionamässan 

Gudstjänstordningen för Ionamässan i Iona Abbey har flera karakteristiska drag. För det 

första börjar och avslutas den alltid med växelläsning. Det andra som karakteriserar 

gudstjänsterna är att de alltid är inklusiva genom delaktighet från gudstjänstförsamlingen i sång, 

växelläsningar, förbön som utformas på olika sätt och symbolhandlingar. Det som också 

utmärker Iona Abbeys gudstjänster är att man vill att kreativitet lyser igenom, att det är flera 

sinnen som används under gudstjänstens gång. Kreativiteten syns oftast i de komplementära 

sätten att utlägga en bibeltext, exempelvis genom drama, dans, dialogläsning, bilder, gestaltning i 

någon form samt samtal med bänkgranne. Ett fjärde karateristiskt drag är att instiftelseorden läses 

                                                 
39 Iona Abbey worship book, The Iona Community, 2002, ss. 111-112. 
40 Den svenska kyrkohandboken, 2006, ss. 166-167. 
41 Den svenska kyrkohandboken, 2006, s. 166. 
42 Rudebark, 2002, s. 101. 
43 Den svenska kyrkohandboken, 2006, s. 173. 
44 Den svenska kyrkohandboken, 2006, s. 174. 
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före lovsägelsen och att herrens frid kommer efter kommunionen till skillnad från Svenska 

kyrkans ordning. 

3.4 Ionainspirerade mässor i Svenska kyrkan 

I sökningen efter församlingar som firar Ionamässa/Ionainspirerad mässa har jag funnit 11 

församlingar/pastorat. Två av församlingarna/pastoraten har inga gudstjänstagendor kvar. En 

gudstjänstagenda har jag sedan tidigare haft hemma, gudstjänstagendan från S:t Lars församling. 

Sju församlingar/pastorat har svarat och skickat material till mig. Sex av 

församlingarna/pastoraten har skickat mig en gudstjänstagenda. Den sjunde församlingen har 

skickat gudstjänstmaterial på grund av att gudstjänstagendorna inte finns kvar. Ett pastorat har 

svarat i ett e-postsvar hur mässan går till. 

I följande del av uppsatsen har jag jämfört Ionamässans karakteristiska drag med 

Ionamässor/Ionainspirerade mässor i Svenska kyrkan och studerat om de karakteristiska dragen 

finns med i Ionamässor/Ionainspirerade mässor i Svenska kyrkan. Det är inte alltid mässan 

benämns på samma sätt i predikoturer alternativt församlingens/pastoratets hemsida som på 

gudstjänstagendan. Jag har främst tittat på de tre första karaktäristiska dragen. Att gudstjänsten 

ska inramas av växelläsning, gudstjänsterna ska vara inklusiva genom sång, växelläsningar, förbön 

och symbolhandlingar samt att gudstjänsten ska vara kreativ genom att flera sinnen används. Det 

fjärde kriteriet som jag har nämnt har jag inte tagit upp eftersom Svenska kyrkan har en annan 

ordning med instiftelseord, lovsägelse, nattvardsbön, kommunionen samt herrens frid. 

3.4.1 Allerums pastorat 

I Allerums pastorat i Lunds stift har pastoratet firat MÄSSA med inspiration från Wild Goose 

Resource Group/IONA community. I pastoratets agenda framgår det att några av de karakteristiska 

dragen för en Ionamässa som jag har beskrivit ovan finns med i agendan. Det första kriteriet att 

gudstjänsten ska inramas av växelläsning, uppnås inte eftersom det endast finns en inledande 

växelläst bön. Det andra kriteriet inklusivitet uppfylls delvis. Första delkriteriet att det ska finnas 

församlingssång finns med i gudstjänstagendan. Växelläsningskriteriet finns, förutom den 

inledande samlingsbönen som är växelläst är även bön om förlåtelse växelläst. De två sista 

delkriterierna, förbön och symbolhandling, som ska finnas med för att gudstjänsten ska vara 

inklusiv finns inte med i gudstjänsten. Kreativitetskriteriet går ej att utläsa om det finns med eller 

inte, eftersom det endast står i gudstjänstagendan att texten utläggs med tankar. Hur tankarna 

gestaltas/utläggs går inte att utläsa ur gudstjänstagendan. Sångerna som sjungs under den här 

gudstjänsten finns på ett särskilt papper som pastoratet har namngivit med SÅNGER FRÅN 
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IONA. Tre av de fem sångerna är hämtade från HIMLEN & JORDEN SJUDER45. Det går inte 

att utläsa var de två sista sångerna hämtas från.46 

3.4.2 Danderyds församling 

I Danderyds församling i Stockholms stift47 har församlingen firat IONAMÄSSA. 

Församlingen har en gudstjänstagenda för den här Ionamässan. I gudstjänstagendan går det att 

finna några av de karakteristiska drag för Ionamässa som beskrivits ovan. Ionamässan i 

Danderyds församling inramas av växelläsning, dock på ett annorlunda sätt. Den första 

växelläsningen är en växling mellan ledaren som läser och församlingen som sjunger, tre gånger 

om vartannat. Den avslutande växelläsningen sker mellan ledare och församlingen. 

Gudstjänstagendan innehåller två av delmomenten för den inklusiva karakteriseringen. Sång sker 

fyra gånger. Den andra inklusiva delkarakteriseringen är växelläsningen som redan nämnts. 

Gudstjänstagendan innehåller ingen förbön eller symbolhandling. Det går inte att utläsa om det 

finns något som motsvarar kreativitetskriteriet, eftersom det endast står i gudstjänstagendan att 

texten utläggs med en betraktelse. Däremot går det att utläsa i gudstjänstagendan att under 

sången före nattvardsbönen samlas gudstjänstdeltagarna i en ring i koret, under kommunionen 

skickas brödet och vinet runt mellan gudstjänstdeltagarna, på samma sätt som det alltid görs i 

Iona Abbey när det firas mässa. Församlingen använder sig av en sång från HIMLEN & 

JORDEN SJUDER. Första sången i gudstjänstagendan stämmer överens med sidhänvisning och 

sång från den här sångboken.48 

3.4.3 Karlshamns församling 

Karlshamns församling i Lunds stift har firat MÄSSA Inspirerad av Iona kommuniteten i 

Skottland. Gudstjänstagendan uppfyller inte första kriteriet att gudstjänsten ska inramas av 

växelläsning, den inleds endast med en växelläsning. Det andra kriteriet att gudstjänsten ska vara 

inklusiv uppfylls endast genom sång och den inledande växelläsningen. Delkriteriet med en 

inklusiv förbön är svårt att bedöma om den uppfylls eller inte, troligtvis deltar inte församlingen 

mer än genom att lyssna och be med i den eftersom den kommer i nattvardsbönen och i 

gudstjänstagendan står inget om att församlingen gör något under förbönen. Någon 

symbolhandling förekommer inte i gudstjänsten. Det tredje momentet, det som gäller kreativitet, 

                                                 
45 Bell, 2000. Sångbok som innehåller församlingssånger. Korta sångtexter som Victoria Rudebark och Leif 

Nahnfeldt översatt till svenska. (Bell, 2000, s. 4.) 
46 Bilaga 2. 
47 Norrman, 2009, s. 370. 
48 Bilaga 3. 
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går heller inte att utläsa i gudstjänstagendan att det skulle förekomma, dock går det inte att utläsa 

hur betraktelsen framställs. Det går inte att utläsa varifrån sångerna i gudstjänsten är hämtade.49 

3.4.4 Lidingö församling 

Lidingö församling i Stockholms stift50 har firat Ionainspirerad familjemässa, Ionainspirerad 

gudstjänst med nattvard samt Ionainspirerad poesimässa. Församlingens tre varianter på Ionainspirerade 

mässor skiljer sig något i vilka kriterier som uppfylls i gudstjänstmaterialet. 

Den Ionainspirerade familjemässan varken börjar eller slutar med växelläsning. Det andra 

kriteriet, att gudstjänsten ska var inklusiv uppfyller den i tre av fyra delkriterier. Gudstjänsten har 

sång, växelläst överlåtelsebön och nattvardsbön samt en förbön med ett sjunget omkväde som 

församlingen deltager i. I gudstjänstmaterialet finns det inga symbolhandlingar. Det tredje 

kriteriet att gudstjänsten ska innehålla kreativitet anser jag att körsången går in under. 

Församlingen sjunger psalmer ur Den svenska psalmboken med tillägg51. Var sångerna som inte är 

psalmer är hämtade från går ej att utläsa ur gudstjänstmaterialet som församlingen använder.52 

Den Ionainspirerade gudstjänsten med nattvard inleds med en växelläsning, däremot har den 

ingen avslutande växelläsning, det gör att det första kriteriet om att gudstjänsten ska inramas av 

växelläsning inte uppfylls. Det andra kriteriet om att gudstjänsten ska vara inklusiv, uppfylls i tre 

av delkriterierna på samma sätt som i den Ionainspirerade familjemässan. Det tredje kriteriet, att 

gudstjänsten ska vara kreativ går ej att utläsa eftersom predikans framställning inte beskrivs, det 

vill säga om den är kreativ eller inte. Psalmerna som sjungs är hämtade från Den svenska psalmboken 

med tillägg, var övriga sånger är hämtade från går ej att utläsa.53 

Den tredje varianten, Ionainspirerad poesimässa, uppfyller samma kriterier och på samma vis som 

den Ionainspirerade gudstjänsten med nattvard. Däremot finns det kreativa kriteriet med i 

gudstjänstmaterialet genom körsång och diktläsning. Även i det här gudstjänstmaterialet är 

psalmerna som gudstjänstförsamlingen sjunger hämtade från Den svenska psalmboken med tillägg.54 

3.4.5 Löberöds församling 

I Löberöds församling i Lunds stift har det firats Ionainspirerad mässa med två 

gudstjänstagendor som ser näst intill lika ut. Gudstjänstagendorna uppfyller mestadels kriterierna 

på samma sätt, därför är de redovisade tillsammans. Båda gudstjänstagendorna har en inledande 

växelläsning, däremot har de ingen avslutande växelläsning. Det första kriteriet, att gudstjänsten 

                                                 
49 Bilaga 4. 
50 Norrman, 2009, s. 356. 
51 Den svenska psalmboken med tillägg, 2002. 
52 Bilaga 5. 
53 Bilaga 6. 
54 Bilaga 7. 
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ska inramas av växelläsning, uppfylls ej. Det andra kriteriet, att gudstjänsten ska vara inklusiv, 

uppfylls vad gäller alla fyra delkriterierna eftersom det finns sång och överlåtelsebönen som är 

växelläst. I den ena gudstjänstagendan, med en bild på bibeln, har förbönen ett sjunget omkväde. 

Symbolhandlingen i gudstjänstagendan kommer efter betraktelsen. Den andra gudstjänstagendan, 

med noter på framsidan, har förbön och symbolhandling tillsammans. Kreativitetskriteriet 

uppfylls ej i gudstjänstagendorna, av vad som går att utläsa. Hur betraktelsen utformas i de båda 

gudstjänsterna, om den framställs på ett kreativt sätt eller inte, går ej att utläsa. Psalmerna som 

församlingen sjunger kommer från Den svenska psalmboken med tillägg.55 

3.4.6 Skarpnäcks församling 

I Skarpnäcks församling i Stockholms stift56 har församlingen firat IONA-INSPIRERAD 

KVÄLLSMÄSSA. Det första kriteriet att gudstjänsten ska inramas av växelläsning uppfylls inte, 

agendan har en inledande växelläsning, medan avslutningen är en gemensam läsning, alla läser 

tillsammans. Det andra kriteriet, att gudstjänsten ska vara inklusiv uppfylls genom de fyra 

delkriterierna på följande sätt i gudstjänstagendan: sång finns med, växelläsning i 

gudstjänstagendan är förutom inledning även bön om förlåtelsen växelläst. I förbönen finns det 

ett omkväde som gudstjänstförsamlingen är med och sjunger. Någon symbolhandling finns inte i 

gudstjänstagendan. Det tredje kriteriet att gudstjänsten ska vara kreativ, finns med som ett 

alternativ till predikan, alternativen är meditation eller gestaltning. Av sångerna som sjungs är en 

sång Ionasång. Detta finns kommenterat i gudstjänstagendan.57 

3.4.7 S:t Lars församling 

I S:t Lars församling i Linköping i Linköpings stift58 har församlingen firat IONAMÄSSA. I 

gudstjänstagendan går det att finna karakteristiska drag för Ionamässan. Det första karakteristiska 

draget, att mässan ska inramas av växelläsning, uppfylls inte i agendan eftersom det endast finns 

en inledande växelläsning. Det andra karakteristiska draget att gudstjänsten ska vara inklusiv, 

finns tydligt med i gudstjänstagendan. Församlingen sjunger sex sånger, om helig och omkvädet i 

förbönen räknas in finns det åtta stycken av dem. Den inledande bönen är växelläst mellan ledare 

och församling. I förbönen blir gudstjänstdeltagarna inkluderande genom att de sjunger 

omkvädet. Under kommunionen finns det även en symbolhandling i form av en ljuständning. S:t 

Lars församling uppfyller de fyra delkriterierna i det inklusiva kriteriet. Vad jag kan utläsa av 

gudstjänstagendan kan jag inte finna det kreativa kriteriet. Det går inte att utläsa hur tankarna 

                                                 
55 Bilaga 8. 
56 Norrman, 2009, s. 361. 
57 Bilaga 9. 
58 Norrman, 2009, s. 49. 
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utläggs i gudstjänsten. Sångerna är hämtade från sångboken HIMLEN & JORDEN SJUDER, 

gudstjänstagendans sånger med sidhänvisningar stämmer överrens med den här sångboken.59 

3.4.8 Tölö-Älvsåkers pastorat 

I Tölö-Älvsåkers pastorat i Göteborgs stift60 har församlingen firat IONA-mässor. Per Jönsson 

skriver att församlingen inte har någon särskild agenda för de här mässorna, utan framförallt är 

det Ionas sånger som används ”i en ’traditionell’ mässordning”61 som vanligtvis är Temamässa 

när de firar Ionamässa. Jag kan inte säga vilka kriterier som Tölö-Älvsåkers pastorat uppfyller i 

sin Ionamässa, eftersom Jönsson endast har skrivit att de använder sig av en traditionell62 

mässordning alternativ Temamässa. Däremot uttrycker Jönsson tydligt att det är sångerna från 

Iona som är det viktiga i de här mässorna när de firas i pastoratet. Mässan blir inklusiv på det 

planet att gudstjänstförsamlingen kan delta i sången. De övriga kriterierna kan jag inte avgöra om 

de finns med eller inte. 63 

3.4.9 Sammanfattning 

Det är ingen av de åtta församlingarna/pastoraten som uppfyller alla tre kriterier (inramning 

av växelläsning, inklusivitet och kreativitet). En församling uppfyller kriteriet att gudstjänsten ska 

vara inramad av växelläsning, det är Danderyds församling.  

Det andra kriteriet att gudstjänsten ska vara inklusiv har fyra delkriterier (sång, växelläsning, 

förbön och symbolhandling). Det finns två församlingar som uppfyller alla fyra delkriterierna. De 

två församlingarna är Löberöds församling och S:t Lars församling. Det är två församlingar som 

uppfyller tre av delkriterierna, Lidingö församling med gudstjänstmaterialet för alla tre 

gudstjänsterna samt Skarpnäcks församling. Tre församlingar/pastorat uppfyller två delkriterier, 

Allerums pastorat, Danderyds församling och Karlshamns församling. Tölö-Älvsåker pastorat 

uppfyller endast ett delkriterium. Delkriteriet som alla församlingar/pastorat uppfyller är sång. 

Delkriteriet att det ska finnas växelläsning i gudstjänstagendan uppfyllas av sju 

församlingar/pastorat, Allerums pastorat, Danderyds församling, Karlshamns församling, 

Lidingö församling (två av tre gudstjänstmaterial), Löberöds församling, Skarpnäcks församling 

och S:t Lars församling. Delkriteriet att församlingen ska vara inklusiv/aktiv i förbönen uppfylls 

av fyra församlingar, Lidingö församling (två av tre gudstjänstmaterial), Löberöds församling, 

Skarpnäcks församling samt S:t Lars församling. Det fjärde delkriteriet symbolhandling uppfylls 

av två församlingar, Löberöds församling samt S:t Lars församling. 

                                                 
59 Bilaga 10. 
60 Norrman, 2009, s. 252. 
61 Bilaga 11. 
62 Se not 61. 
63 Bilaga 11. 
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Det tredje kriteriet, kreativitet, uppfylls av två församlingar, Lidingö församling (två av tre 

gudstjänstmaterial) samt Skarpnäcks församling. Det här kriteriet är det svåraste kriteriet att 

bedöma utifrån gudstjänstagendorna. För när det i gudstjänstagendan finns med någon form av 

textutläggning kan den göras på ett kreativt sätt utan att det står i gudstjänstagendan, samtidigt 

som textutläggning kan göras på ett mer traditionellt sätt som en talad predikan. 

I fyra av gudstjänstagendorna framgår det att de sjunger sånger från Iona, 

församlingarna/pastoaten där detta framgår tydligt är Allerums pastorat, Skarpnäcks församling, 

S:t Lars församling och Tölö-Älvsåkers pastorat. 

Danderyds församling är den enda församlingen som beskriver i sin gudstjänstagenda att 

kommunionen går till på samma sätt som i Iona Abbey. 
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4 Avslutning 

4.1 Slutsatser 

4.1.1 Veckomässor i Lunds stift 

I uppsatsens första undersökning, Veckomässor i Lunds stift, har jag kommit fram till att det 

firas 447 veckomässor. Av de 159 pastoraten i Lunds stift är det 103 pastorat som firar 

veckomässa. I stiftet finns det 39 benämningar på en veckomässa, varav 23 av benämningarna 

endast används av en församling. Undersökningen gjordes främst för att studera om det firades 

någon veckomässa som benämns som Ionamässa eller Ionainspirerad mässa. Karlshamns 

församling är den enda församlingen som under september månad 2009 i Lunds stift firar mässa 

med den här benämningen. I rapporten som Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv lämnade 

gjorde man en notering om att Ionamässor var på frammarsch, med resultatet jag har fått i min 

undersökning kan jag inte se att de här mässorna har haft någon genomslagskraft i Lunds stift, 

vad gäller resten av landets stift kan inte jag uttala mig om. 

4.1.2 Ionamässor/Ionainspirerade mässor i Svenska kyrkan 

I uppsatsens andra undersökning har jag tittat på vad som karaktäriserar Ionamässan i Iona 

Abbey. Den har fyra kriterier som skiljer den från en mässa i Svenska kyrkan. Det första 

karakteristiska draget är att Ionamässan inramas av växelläsning. Det andra karakteristiska draget 

är att Ionamässan ska vara inklusiv och har fyra delmoment där den gudstjänstfirande 

församlingen på något sätt har ett mer aktivt gudstjänstdeltagande. De fyra delkarakteriseringarna 

är sången i gudstjänsten, växelläsningar, förbönen och symbolhandlingar. Den tredje 

karakteriseringen av Ionamässa är att den ska vara kreativ, denna kreativitet ska synas i 

gudstjänsten, genom bland annat komplementära sätt att utlägga texten. Det fjärde karakteristiska 

draget är att instiftelseorden läses före eukaristibönen. När jag har granskat 

Ionamässa/Ionainspirerad mässa i Svenska kyrkan har jag studerat de tre första kriterierna, 

eftersom Svenska kyrkan i sin ordning inte läser instiftelseorden och den eukaristiska bönen i 

samma följd. 

I studerandet av de tre första kriterierna har det framkommit att det inte finns någon 

församling/pastorat som uppfyller alla tre kriterierna fullt ut. Genom att använda sig av de här 

kriterierna kan en församling/pastorat fira en Ionainspirerad mässa. För att en mässa ska få kallas 

Ionainspirerad mässa anser jag att den bör uppfylla alla tre kriterierna inklusive de fyra 

delkriterierna när det gäller inklusiviteten. Jag anser att en mässa i Svenska kyrkan aldrig bör kallas 

för Ionamässa eftersom en sådan endast kan firas på Iona i Iona Abbey, däremot kan gudstjänster 

vara inspirerade av Ionamässan. En mässa i Svenska kyrkan firas inte i Iona Abbey och har inte 
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heller fullt ut samma ordning som i Iona Abbey, däremot är mässan i Svenska kyrkan inspirerad 

av mässan i Iona Abbey. Eftersom mässan i Svenska kyrkan är inspirerad av Iona bör 

benämningen vara Ionainspirerad mässa. Av de gudstjänster jag har studerat benämner tre 

församlingar/pastorat gudstjänsten med namnet Ionamässa. Dessutom uppfyller ingen av de tre 

församlingarna/pastoraten (Danderyds församling, S:t Lars församling och Tölö-Älvsåker 

pastorat) alla kriterierna. De andra fem församlingarna/pastoraten (Allerums pastorat, 

Karlshamns församling, Lidingö församling, Löberöds församling samt Skarpnäcks församling) 

benämner i sin mässas namn att de är inspirerade från Iona, inte heller någon av de här 

församlingarna uppfyller alla tre kriterierna. Det betyder att inga utav de gudstjänster som jag har 

undersökt ska kallas för Ionamässa, samt att inga av dem bör kallas för Ionainspirerad mässa. 

Eftersom inget av materialet jag granskat uppfyller de tre kriterier som jag anser är en grund för 

att en mässa ska kunna kallas för Ionainspirerad mässa. 

4.2 Förslag på framtida forskningsfrågor 

Jag ser med nyfikenhet framemot fortsatt forskning inom det område jag har gjort min 

undersökning. Nedan följer förslag på forskningsfrågor som kan undersökas i framtiden: 

 Veckomässor i Lunds stift benämns med 39 olika namn. Vad är det som gör att 

församlingarna väljer att benämna veckomässor på olika sätt? I benämningarna jag har 

funnit finns det 23 benämningar som endast används av ett pastorat. Vilka faktorer är 

det som spelar in när ett pastorat väljer att benämna sin mässa på ett speciellt sätt? 

 När ett pastorat namnger sin veckomässa med andra begrepp än veckomässa som det 

benämns i kyrkohandboken, lockar detta fler besökare till veckomässorna? 

 Finns det karakteristiska drag i gudstjänstordningen för de mässor som benämns på 

samma sätt? 

4.3 Sammanfattning 

Den här uppsatsen kom till på grund av mitt intresse för liturgi och gudstjänstfirande. Temat 

om Ionainspirerade mässor i Svenska kyrkan valde jag eftersom jag har varit på Iona och i Iona 

Abbey, och när jag sedan har firat Ionainspirerade mässor eller Ionamässor i Sverige i Svenska 

kyrkan har det ofta inneburit att en besvikelse infunnit sig. Uppsatsens syfte var att karaktärisera 

Ionamässan i Iona Abbey samt öppna upp för frågan vad en Ionamässa/Ionainspirerad mässa 

bör innehålla och om en mässa i Svenska kyrkan kan kallas för Ionamässa alternativt 

Ionainspirerad mässa. I uppsatsen har jag gjort en undersökning av Lunds stifts pastorats 

hemsidor för att kunna kartlägga hur frekvent det firas veckomässor i Lunds stift, för att kunna 

sätta Ionamässor/Ionainspirerade mässor i relation till andra mässor. Den här undersökningen 
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gav resultatet att det firas 447 veckomässor i 103 av 159 pastorat. Vanligaste benämning av 

veckomässa är Morgonmässa. Undersökningen gjordes främst för att finna pastorat som firade 

Ionamässa alternativt Ionainspirerad mässa. En församling i Lunds stift gjorde detta: Karlshamns 

församling. 

Den andra undersökningen i uppsatsen om Ionamässor och Ionainspirerade mässor i Svenska 

kyrkan har föranletts av fältstudier som har utförts på Iona i Iona Abbey, de gjordes inte för den 

här uppsatsen, men erfarenheterna från de här resorna kunde användas i uppsatsen. Jag inledde 

med att beskriva Ionas historik: hur Columba kom till ön och hur tre stenklosterbyggnader 

genom historien byggts upp. George MacLeod byggde upp klostret som det ser ut idag, samt 

startade Iona Community i den bemärkelse den finns idag. Kommuniteten har fem regler som 

varje medlem ska leva efter. Iona Community bekänner sig till Church of Scotland. Rörelsen är 

ekumenisk och har ett stort engagemang för rättvisa och fred. I Iona Abbey firas det vanligtvis en 

till två mässor per vecka, det firas alltid högmässa på söndagen. Gudstjänsterna bygger på sex 

grundpelare som är beskrivna av Kathy Galloway. De sex grundpelarna är inkarnationens 

betydelse, historiska faktorer, ekumenik, inklusivitet, kreativitet och öppenhet för förändringar, 

detta har undersökts med en litteraturstudie.  

När jag har karakteriserat Ionamässan i Iona Abbey har den fått fyra karakteristiska drag. Det 

första karakteristiska draget är att gudstjänsten ska vara inramad av växelläsning. Inklusivitet är 

det andra karateristiska draget, inklusiviteten har fyra delkriterier som består av sång, växelläsning, 

förbön och symbolhandling. Det tredje karakteristiska draget är kreativitet. Det fjärde 

karakteristiska draget är att instiftelseorden placeras före den eukaristiska bönen. Det är endast de 

tre första karakteriseringsdragen som jag använt mig av när jag tittat på Ionamässor och 

Ionainspirerade mässor i Svenska kyrkan. Jag har undersökt gudstjänstagendor/gudstjänstmaterial 

från åtta församlingar/pastorat i Svenska kyrkan. Jag har här kommit fram till att det inte är 

någon av församlingarna som uppfyller samtliga tre kriterier. Slutsatsen av den här 

undersökningen är att Ionamässor endast kan firas i Iona Abbey, medan Ionainspirerade mässor 

kan firas i Svenska kyrkan. Däremot när en Ionainspirerad mässa firas i Svenska kyrkan bör den 

innehålla de tre första karakteristiska dragen, annars bör inte mässan kallas Ionainspirerad mässa. 

Ingen av de åtta församlingarnas gudstjänstordning bör kallas för Ionamässa eller Ionainspirerad 

mässa. 
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Bilaga 9 – Skarpnäcks församling 

   

 

  



38 
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