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ABS TRACT

T h e p re se n t stu d y d eals w ith th e e n c o u n te r b e tw ee n th e diocese o f L uleå a n d th e
p ro c ess o f m o d e rn isin g . T h e m a in issue is in d iv id u a lism as a p a r t o f m o d e rn
m a n ’s identity. W h a t k in d o f in d iv id u a lism w a s it, a n d h o w d id it fin d e x p re ssio n
in th e d io c e se ’s p e rsp ec tiv e o n fa ith d u rin g th e first h a lf o f th e 2 0 th c en tu ry ? A
lea d in g id ea in th e th esis is th a t th e lo w c h u rc h p ro file p ro v id e d th e diocese w ith
a p a rtic u la r re a d in e ss to m ee t th e d e m a n d s o f m o d e rn c u ltu re . T h e s ta rtin g -p o in t
o f th e stu d y is P h ilo so p h e r C h a rle s T a y lo r’s th e o ry o n th e rise o f m o d e r n ity ’s
c o n c e p t o f fre e d o m a n d p e rc e p tio n o f th e self, w h ic h in clu d e s a ju stific a tio n o f a
p o sitiv e side o f m o d e rn in d iv id u a lism a n d a c o rre s p o n d in g d ism issal o f a n e g ativ e
side. T h is a ttitu d e o p e n s th e d o o r fo r th e p o ssib ility o f d o in g g re a te r ju stice to th e
lo w c h u rc h e m p h a sis o n th e in d iv id u a l p e rso n . T ay lo r a sk s, fro m his m o ra lp h ilo s o p h ic a l p o in t o f view , as w ell as th e dio cese o f L u leå d id , w h e th e r th e C h ris 
tia n fa ith w o u ld h a v e a n y fu tu re in m o d e rn c u ltu re . T h e lo w c h u rc h view o n fa ith
b eco m es d y n a m ic -e x te n tia l as it dism isses a tr a d itio n a l m e ta p h y sic a l o r th e o 
re tic a l e x p la n a tio n o f G o d as a tra n s c e n d e n t reality. In ste a d th e su b je ct is given
v ita l im p o rta n c e . T h is a p p re h e n s io n reflects a n in flu e n ce fro m ex p ressiv ism as a
n e w fo rm o f c o n sc io u sn ess, in p r o te s t a g a in st th e science o f th e 17th th a t s e p a 
ra te d re a so n fro m b o th n a tu r e a n d feelings. T h is w a s in h e re n t in th e diocese via
p ie tism . H o w e v e r, n o t a n o u ts p o k e n a n th r o p o lo g y , th e d io ce se n e v e rth e le ss
in d ic a te s th a t it c o n sid e rs m a n a lin g u istic a n d se lf-in te rp re tin g c re a tu re . T h is
a m o u n ts to a m o re su ita b le v iew o n th e belief in m o d e rn c u ltu re , w h ic h n o lo n g e r
c a n rely o n a c o m m o n ly a c c e p te d belief in a n in h e re n t o rd e r o f th e w o rld as a n
e x p re ssio n o f G o d ’s in te n tio n s a n d w ill.
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Förord

Denna avhandling, som studerar lågkyrklighetens möte med modernite
ten, får bära en titel som kanske minst av allt kan sägas vara något nytt.
Se människan! är ett fältrop som framför allt förknippas med den väster
ländska humanismen och dess upptäckt av och öppenhet inför »männi
skan som alltings mått«.
M en i detta sammanhang låter sig inte uppmaningen Se människan!
underbyggas av denna tes, även om uppmaningen inte helt kan avsnöras
från humanismen som både ett mångtydligt och svårfångat fenomen.
Här, i det lågkyrkliga Luleå stifts sammanhang under 1900-talets första
hälft, blir uppmaningen ett teologiskt fältrop som har anor inte bara från
Augustinus utan det sträcker sig tillbaka till den kristna traditionens
första början.
I lågkyrkligheten, vars kyrkoprogram blev formulerat i protest m ot
högkyrklighens avvisande av den moderna kulturens individualism som
slog ut i blom under mitten av 1800-talet, handlar detta fältrop om att
bekräfta den frihetslängtande och självansvariga individen som i och
med sam hällsom vandlingen trätt ut ur kollektivet. I det lågkyrkliga
Luleå stift får uppmaningen en framträdande plats, då det handar om
den svåra uppgiften att i den moderna kulturen leda den enskilda m än
niskan till den Gud som »älskar människan såsom enskild människa och
icke i klump«, som det heter i stiftets prästmötesmaterial. Det är denna
grundläggande tanke i Luleå stift under den första delen av 1900-talet
som konstnären R olf N ilsson, en före detta uppskattad lärarkollega, har
fångat i sin målning av Luleå domkyrka och den enskilda människan,
omgiven av Gud som världens ljus. Tack Rolf, för omslagsbilden!
Först vill jag rikta ett stort tack till min huvudhandledare professor
Jorgen Straarup för all hjälp och uppmuntran i mitt avhandlingsarbete.
Jag har dessutom haft den stora förmånen att ha tillgång till en enga
gerad och inspirerande handledare. M itt särskilda tack går till teologie
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doktor Peder Thalén, som visat ett aldrig sinande intresse för mitt skri
vande. Tack Peder, för alla stimulerande och givande diskussioner, och
ditt tålamod som räckt från de första trevande utkasten till de mer kon
kreta strukturerna. Ett varmt tack går även till din hustru Bitte, som haft
tålamod med de intensiva skrivdagarna, när jag ockuperat ditt arbets
rum under min vistelse på Åland.
Jag har också all anledning att tacka deltagarna i de högre seminari
erna vid Umeå universitet. I ett antal av dessa seminarier har jag under
ledning av professor Jorgen Straarup haft förmånen att lägga fram delar
av det skrivna, kritiskt samtala och tillägna mig viktiga synpunkter för
det fortsatta arbetet. Ett viktigt stöd har jag även haft bland mina vänner
i doktorandgruppen, i vilken vi även här under ledning av professor
Straarup dryftat både praktiska och teoretiska frågor, betydelsefulla för
avhandlingsarbetet.
Ett varmt tack går till docent Thom as Ekstrand vid Uppsala univer
sitet, som fungerat som opponent vid slutseminariet, i vilket jag fick
tillfälle att diskutera såväl teologiska som kyrkovetenskapliga frågor
och därmed göra vissa oklara tankegångar klarare. Jag riktar också mitt
tack till professor Tage Kurtén vid Åbo Akademi för ett värdefullt semi
narium och en lärorik diskussion för min förståelse av Luleå stifts per
spektiv på tron.
Ett speciellt tack vill jag rikta till professor emeritus Egil Johansson.
Du väckte mitt intresse för prästmötesmaterialet och du gav mig tillfället
att möta professor emeritus Carl-Martin Edsman i Uppsala. Därför kan
jag även rikta ett speciellt och varmt tack till Carl-Martin Edsman för de
kunskaper du förmedlat, och det intresse du visat för Luleå stift som
forskningsobjekt.
De frågor jag kom att ställa till prästmötesmaterialet tvingade mig in
i en vansklig uppgift. Varför ser prästmötesmaterialet ut som det gör?
Vad är det som styr människans tänkande? Svaren måste hämtas både
från det kyrkohistoriska fältet och från tros- och livsåskådningsveten
skapen. Den breda ansatsen medför en risk för att frågorna inte alltid får
den grundliga belysning de kanske borde ha fått. M en samtidigt har min
intention med arbetet varit att skriva för en vidare läsekrets, så att även
den som inte har akademiska förkunskaper ska kunna läsa boken och
själv ställa frågor.
i o

•

För ekonom iskt bidrag till tryckningen av boken tackar jag Samfun
det Pro Fide et Christianismo och Luleå stift.
M ina sista tack går till Maria Pettersson, som bistått mig med över
sättningsarbetet av sammanfattningen, och ännu ett stort tack till Berit
Almqvist för att du kunnat ta dig tid till att läsa såväl den engelska som
den svenska texten. (De oklarheter som återstår ska skrivas på mitt eget
konto.) Ett tack går också till bibliotekarierna vid mitt hemuniversitet,
Luleå Tekniska Universitet, där jag har min tjänst som lärarutbildare.
Tack för en utmärkt service, all vänlighet och hjälp med brådskande
fjärrlån.
Tack till mina vänner på IVAB som ställt upp vid datatekniska pro
blem. Tack till min familj, tack Lasse för att du som en omtänksam make
haft överseende med min röriga tillvaror under speciellt detta sista år.
Fårön, Piteå trettondagsafton 2004
M ay vor Ekberg

i. Inledning

1.1 Introduktion
Den 2 8 -3 0 juni 1904 höll Luleå stift sitt första prästmöte som eget stift
i den Svenska kyrkan. Den efterlängtade delningen av det vidsträckta
moderstiftet Härnösand hade äntligen blivit verklighet.1 När härnösandsbiskopen M artin Johansson tar farväl och lämnar över Luleås
präster och skolfolk till O lof Bergqvist som nyutnämnd biskop, ut
trycker han sin förhoppning om att delningen ska innebära ökade resur
ser till, vad han kallar, det »stora hittills vanlottade Luleå stift«. I doku
mentationen av detta första och samtidigt sista gemensamma prästmöte
beskriver Johansson de uppgifter som väntar det nybildade Luleå stift.
Han ser tecken i tiden som innebär att det nya århundradet kommer att
kräva ett intensifierat pastoralt arbete. Ingen kunde stå likgiltig i en tid
vars tilltagande och djupt oroande strömningar bröts m ot både kyrkoliv
och samhällsliv. Även om de vågade förvänta sig att den religiösa Sepa
ratismen hade nått sin höjdpunkt så väntade nya, såväl teologiska som
sociala och politiska utmaningar. Biskop Johansson befarar att den m o
derna teologin och den moderna vetenskapliga utforskningen av bibeln
å ena sidan, och den ekonom iska tillväxten och den växande socialismen
å den andra sidan kommer att samverka till »folkets afkristnande«:
Ju mer de underlättade kommunikationerna och det materiella upp
svinget draga kulturvågorna från söder upp till vår nord, desto mer torde
vi få erfara af vågornas slam, rationalism och Gudsförnekelse. Desto
kraftigare må vi arbeta för att rädda så många som möjligt från det in
störtande förderfvet. 2
Det pastorala arbetet inom Luleå stift förväntades således inte bli mind
re, även om en avgörande förändring skett på den organisatoriska nivån.
Och förutom de växande kraven, som följde med strömningarna i tiden
och den ekonom iska utvecklingen, kvarstod långt in på 1900-talet de
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bristfälliga kommunikationerna inom stiftet. M ed dess glest befolkade
områden spridda över de norrländska vidderna, fick de fortfarande
räkna med att en kallelse till ett själavårdande samtal eller sjukbesök
kunde ta en hel dag i anspråk. Kunde avståndet från kyrka till bebyggd
ort vara upp till 1 5 -2 0 mil, handlade det om ännu större avstånd mellan
kyrka och den samiska befolkningen. I Luleå stifts Julbok från 1922,
Från B ygd och Vildm ark, uttrycker Viktor Södergren, då tjänstgörande
präst i Uppsala, sin förundran över både folk och natur i den Svenska
kyrkans nordligaste och då yngsta stift:
Vilken av våra landamären kan väl mäta sig med vårt nordligaste stift,
den översta tredjedelen av Sveriges rike, i dess rika växling av natur
bilder, kultur- och folkskiftningar? ... vilka avstånd och mått, vilka
motsatser och skiftningar! Väl femtio mil skilja den sydligaste älvdalen,
Umeälvens, från den nordligaste Torne älvs; väl fyrtio mil skilja Botten
havets låga kustland från riksgränsen uppe bland fjällen.... Folklynnena
skifta vida, med olika nyanser: inom Norrbotten en stort sett hårdare
och mörkare och i Västerbotten en vekare, känsligare och ljusare grund
art. ... Med storindustrien spelar här ock in en helt annan folktradition
än den ursprungliga, eller kanske snarare brist på tradition, folkbland
ningen och folkförvirringen utan ände med dess egenartade och svårar
tade sociala och ej minst religiösa problem. Hur tar Sverige och Sveriges
kyrka framför allt vård om dessa här vid älvar och malmberg försking
rade och sammanrafsade b a r n ?3
Södergren upplever här vad de verksamma inom Luleå stift, under den
första hälften av 1900-talet, beskriver som »motsatsernas land«. Dessa
motsatser visar sig inte bara i den norrländska storslagna naturen, som
rymmer allt från nattsvart vinterhimmel med flammande norrsken, till
midnattssolens ljusa, trolska sommarnätter. De visade sig också i m än
niskornas nya livsvillkor, vilka uppkom m it genom en exploaterande
industrialisering av den norrländska rikedomen, skogen, malmen och
vattenfallen. Stiftet rymde vid denna tid allt från traditionslöshet och
djup misär i arbetarsamhällets kåkstäder, till en självständig och socialt
rotad allmoge som till stor del var präglad av en from lutherdom färgad
av den nyevangeliska rosenianska väckelsen. Denna religiositet, starkt
rotad i traditionen och med tydliga influenser från de väckelserörelser
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som formades samtidigt med modernitetens framväxt, var utmärkande
för Luleå stifts kyrkoliv.

1.2 Bakgrund och frågeställning
Denna avhandling handlar om Luleå stifts möte med moderniserings
processen. Grundläggande i denna process, som inleddes under 16oo-talet, var nationalstatens begynnande framväxt som ett utstakat framstegsprojekt. Det var ett projekt som inte enbart var inriktat på att skapa
ett nytt och modernt industrisamhälle, utan även »nya moderna sam
hällsmedborgare«.4 Den framstegsoptimism som var projektets drivkraft
gjorde sig på ett tydligt sätt märkbar inom Luleå stift. Redan under tidigt
1800-tal hade de stora naturrikedomarna inom det norrländska land
området kommit att uppfattas som en viktig hörnsten i många industri
imperier. Historikern Mauritz Nyström som dokumenterat riksdagens
resor till Norrbotten under tiden 1 8 8 0 -1 9 8 8 , menar i boken En spegel av
ett sekel att den nordligaste delen av landet i många avseenden uppfatta
des som något exotiskt. Här fanns »det förtrollade berget, hvars skatt
liknar sagans sofvande prinsessa, väntande på prinsen som skall hennes
förtrollning lösa«. Nyström visar oss genom att återge denna och andra
under resorna spontant uppkomna »tillfällighetsdikter«, att riksdags
ledamöterna upplevde sig som både upptäcktsresande och representanter
för en eftersträvansvärd modernisering.5 Sociologen John Boli framhåller
i boken N e w Citizens For a N e w Society. The Institutional Origins o f
Mass Schooling in Sweden, att nationalstaten och individen utgjorde de
två primära sociala enheterna för att förverkliga moderniseringen, vilken
krävde aktiva, kunniga och självständiga människor. Detta krav betydde
att den kollektivistiska samhällssynen successivt kom att ersättas av en
individualistisk, parallellt med att det traditionella samhället genomgick
en differentiering. M oderniseringsprocessens strukturella omvandling
gav inte bara den enskilda människan en självständigare ställning inom
den sociala och politiska sfären. De djupt ingripande förändringarna inne
bar också en process av sekularisering i människors liv och tillvaro genom
att den religiösa sfären skildes från den sociala och politiska, för att i stort
sett leva sitt eget liv inom den moderna samhällskulturen.
Luleå stifts kyrkohistoria är en lokal historia som ingår i ett större

*

15

*

socialt och kulturellt sammanhang. Jag kommer därför att placera in
stiftet i Svenska kyrkan som helhet, vilken i sin tur infogas i ett väster
ländskt idéhistoriskt och teologiskt perspektiv. Den bild som avhand
lingen ger av Luleå stift utgår från det gryende upplysningstänkandet, som
början på den moderna identitetens utveckling. Den moderna identiteten
har formats i moderniseringsprocessen som i sig innefattar sekulariseringsprocessen, vilken kan beskrivas dels som samhällets differentiering
och dels som en tillbakagång av kristendomens inflytande i samhället.
Vetenskapens och teknikens utveckling beskrivs ofta som en erövring av
världen i Förnuftets namn. I den begynnande upplysningen formulerades
tankebyggnader som i och för sig ännu stod förbundna med den kristna
läran, men som egentligen klarade sig lika bra utan denna. Människan
upptäckte att hon genom sitt tänkande var kapabel att skaffa kunskap om
den verklighet hon lever i, genom att beräkna och kontrollera vad hon
uppfattade som en kosmisk ordning av lagbundna processer. Tron på
världen som ett uttryck för Guds ständigt skapande och uppehållande
vilja framstod som alltmer föråldrad. Upplysningen blev en process som
kom att gå från gudstro till förnuftstro och slutligen till vetenskapstro.
Sönderfallet av den medeltida världsbilden gav en ny grund för kun
skapen. Störst inflytande här har kanske Descartes idéer haft, vilket inne
bär att han i detta sammanhang kommer att framträda som en idealtyp för
det moderna tänkandet. Descartes filosofiska teoribildning, som var inrik
tad på att formulera en objektiv och säker kunskap, ledde till att män
niskans tankevärld blev avskuren från hennes upplevelsevärld. Vi kan
också tala om detta som ett åtskiljande av vetandets subjektiva och objek
tiva sida. Descartes dualism och skarpa gränsdragning mellan olika kunskapstyper har inte minst visat sig i debatterna i fråga om tro och vetande.
Dessa har varit ett stående inslag i moderniteten alltifrån den radikala
upplysningens gudsförnekande fram till 1900-talets a teis tiska religions
kritik. Försöken att övervinna Descartes gränsdragning innebar att det
litterära och filosofiska tänkandet redan under slutet av 1700-talet bör
jade intressera sig för språkets roll i människans livsförståelse.
M änniskans förmåga till kunskap om Gud, det vill säga förhållandet
mellan vad vi kan kalla det objektiva och det subjektiva, var en grund
fråga i det sena 1800-talets kyrkodebatt i Sverige. I denna debatt, vilken
kan förstås som den Svenska kyrkans tidiga svar på modernitetens

utmaningar, fanns frågorna om språkets roll indirekt med. M en de nu
tida frågorna om språkets funktion, som denna avhandling delvis berör,
var då ännu inte väckta. Huvudfrågan i kyrkodebatten var den moderna
identiteten. Frågan handlade om kyrkans förhållande till den nya m än
niskans frihetsbehov och den framväxande moderna individualismen. I
polemik mot en kyrklig strävan att till varje pris bevara den traditionella
rådande kyrkliga ordningen och den religiösa enhetsstrukturen formu
lerades det kyrkoprogram som ligger till grund för den lågkyrkliga teo
logi och kyrkosyn vi möter i Luleå stifts kyrkoliv.
M itt syfte med att lyfta fram det lågkyrkliga Luleå stift är att bidra till
en fördjupad förståelse av lågkyrklighetens försök att hantera de kultu
rella spänningar som samhällets modernisering medförde. Ett centralt
problem för stiftet var att det klassiska lutherska tänkandet ställdes inför
kravet att anpassa sig till den moderna människans självförståelse och
livsinriktning.6 Avhandlingens huvudfråga är lågkyrklighetens förhål
lande till individualismen, som en del av den moderna människans iden
titet: Vilken art av individualism fanns inneboende i den tidiga lågkyrkligheten, och hur kommer denna individualism till uttryck i Luleå
stifts perspektiv på tron? På vilket sätt sker en anpassning till de nya
kulturella omständigheterna? En grundtanke i avhandlingen är att den
lågkyrkliga profilen gav Luleå stift en speciell beredskap att möta kraven
från det moderna samhället och dess moderna samhällsmedborgare.
En annan grundtanke i avhandlingen är att lågkyrkligheten inte alltid
har framställts på ett rättvisande sätt i svensk teologisk litteratur. Enligt
min mening har den lågkyrkliga betoningen på den enskilda människan
ibland missuppfattats genom en förenklad tolkning. Den lågkyrkliga
kyrkosynen kan fortfarande mer än etthundra år efter det sena 1800talets kyrkodebatt felaktigt tolkas som om lågkyrkligheten skulle ha
förespråkat en kyrkosyn där kyrkan uppfattas enbart som en »mänsklig
inrättning« som tar form »underifrån«.7 M otsatsen till lågkyrklighet
blir då enligt detta förenklade synsätt en kyrka som tar gestalt »ovani
från«, det vill säga utgör en gudom lig skapelse. I detta polariserande sätt
att definiera skiljelinjerna, som i mycket utgår från den lundensiska
högkyrklighetens teologiska bedömning av lågkyrkligheten, finns tyd
liga drag av Descartes dualism mellan subjektivt och objektivt, tanke
och känsla. Vad som i regel har blivit förbisett är att lågkyrkligheten
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tänkte sig en växelverkan mellan mänskligt och gudom ligt, där de båda
leden står i ett oskiljaktigt förhållande till varandra. Utifrån ett lågkyrkligt perspektiv är det meningslöst att tala om kyrkan som en m änsk
lig skapelse.

1.3 Avhandlingens perspektiv
Som utgångspunkt för att besvara frågeställningen om individualismens
art och uttryck i det lågkyrkliga Luleå stift, har jag valt den kanadensiske
filosofen och statsvetaren Charles Taylors teori om framväxten av och det
idémässiga innehållet i modernitetens frihetsbegrepp och jaguppfattning.
M in främsta källa är Taylors bok Sources o f the Self. The M aking o f the
M odern Identity, vilken kan ses som hans magnum opus. Denna bok har
vunnit ett vittgående erkännande som en exceptionell studie av de faktorer
som format det moderna samhällets och den moderna människans iden
titet. En annan källa är Taylors betydligt mindre omfångsrika bok The
Ethics o f Authenticity, som mer direkt är inriktad på den moderna män
niskans behov av en äkta identitet och ett autentiskt självförverkligande.
Taylors erkännande av dessa för den moderna människan grundläggande
behov innebär att han argumenterar för en djupare och mer nyanserad
förståelse av den moderna identiteten. Han gör en tydlig åtskillnad mellan
en positiv respektive negativ form av individualism, en åtskillnad som blir
såväl ett försvar som ett avvisande av den moderna individualismens ut
tryck. Taylors välkända Hegel och Human Agency and Language, Philo
sophical Papers är andra böcker som bör nämnas. Dessutom har jag, om
än i mindre utsträckning, använt mig av hans nyligen utkomna bok,
Varieties o f Religion Today. William James Revisited.
Det finns flera skäl till varför jag valt Taylors idéhistoriska perspektiv
för att beskriva lågkyrkligheten och Luleå stifts oro och undran inför såväl
den moderna människan och samhället, som de olika teologiska svar kyr
kan gav på modernitetens krav på förändring. Ett avgörande skäl är att
Taylors forskning, hans moral- och samhällsfilosofiska produktion, vil
ken uppmärksammats inom forskningsområden sådana som politik, kul
tur- och beteendevetenskaperna, rymmer ett teologiskt perspektiv som
ställer teologiska frågor. Taylors teori om det idémässiga innehållet i
moderniteten är därför i hög grad användbart för att belysa ett kyrko-

historiskt skeende. Dessutom lyfter Taylor fram sådana sidor i utveck
lingen som inte har uppmärksammats tillräckligt, och som därför kan
vara en orsak till att vi tenderar att missförstå lågkyrklighetens teologi och
kyrkobegrepp. Ett exempel på detta är just att han nyanserar begreppet
individualism. Eftersom Taylor i grunden har en positiv värdering av
individualismen blir det möjligt att göra större rättvisa åt den betoning
lågkyrkligheten lägger på subjektet. Taylor, som står i den katolska tradi
tionen, blir även användbar därför att han i beskrivningen av den m o
derna identitetens framväxt, vilken både berikat och komplicerat det teo
logiska perspektivet, i mycket anknyter till Luthers lärofader Augustinus.
Ett annat skäl till att välja Taylors perspektiv för att belysa Luleå
stifts lågkyrklighet är hans strävan att kritisera och övervinna de nega
tiva sidorna av det cartesianska dualistiska arvet, vilket gör honom ak
tuell också i den teologiska diskussionen. Taylor definierar människan
som till sin natur ett språkligt och självtolkande m oraliskt subjekt.
Denna nya antropologi, som i sig införlivar romantikens protest m ot
Descartes dualism, utgår ifrån J. G. von Herder, J. G. Hamann och W.
von Hum boldt. Taylors expressivism innebär ett nytt sätt att uttrycka
människans delaktighet i något större än henne själv.8 Den betydelse
språket fick i och med romantiken avspeglar sig inte bara i en filosofisk
utan även i en teologisk förskjutning bort från den objektiva, yttre värld
en och m ot det subjektiva inre. Taylors beskrivning av den utveckling
som sker i romantikens expressivism kan ge en fördjupad förståelse av
lågkyrklighetens betoning på subjektet och den subjektivt erfarna tron.
Taylors forskning blir dessutom en passande utgångspunkt för en under
sökning av Luleå stift, då han ställer samma fråga som de aktiva i stiftet
ställde under 1900-talets första hälft.9 Den underliggande frågan i bo
ken Sources o f the Self. The M aking o f the M odern Identity är frågan om
den kristna trons framtidsmöjligheter i den moderna kulturen. H os Tay
lor, vilket förklarar hans användbarhet i den nutida teologiska reflektionen, finner vi en tankemodell som i hög grad övervunnit de m otsats
ställningar som fanns inbyggda i upplysningen. Detta innebär att Taylor
inte ser någon nödvändig motsatsställning mellan ett modernt individ
ualistiskt förhållningssätt och en klassisk teistisk gudstro.
Vad som är nytt i denna avhandling jämfört med tidigare studier av
den norrländska lågkyrkligheten är bland annat att avhandlingen vill
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fästa uppmärksamhet på att lågkyrklighetens bejakande av individualis
men innebär att de var i kontakt med en värdefull och viktig utvecklings
tendens i moderniteten - den positiva individualismen - som kanske den
Svenska kyrkan i stort mer eller minde saknade förståelse för eller var
ovillig att ta till sig. Avhandlingens slutsatser innebär delvis en omvärde
ring av det pietistiska arvet, som i regel fått en ensidigt negativ behand
ling på grund av dess individualistiska och subjektiva inslag.
Vilken mening lägger jag in i begreppen modernitet och individua
lism? M odernitet är inget entydigt begrepp, men i detta begrepp inbe
griper jag i detta sammanhang, som tidigare framgått, såväl de kulturella
som de sociala förändringar som följt upplysningstiden. Frågan om
modernitetens innebörd utvecklas vidare i kapitel två.
I likhet med Taylor anser jag att den moderna individualismen före
kommer i både en positiv och en negativ form. Den positiva individualis
men är nära knuten till idén om den enskilda människans okränkbara
värde och rätt till frihet. Detta synsätt har kommit till historiskt uttryck i
såväl den franska revolutionens samhällsidé som FN:s deklaration om
mänskliga fri- och rättigheter. Då även individualismens innehåll utveck
las vidare i kapitel två, kan här i korthet sägas att jag definierar den nega
tiva individualismen som den individualism i vilken friheten och självbestämmandet tar sig uttryck i vad jag kommer att kalla för subjektivism.
Det innebär att det personliga valet betraktas som det enskilda subjektets
suveräna beslut, vilka kan tas utan hänsyn till några yttre krav, från vare
sig medmänniskor, natur eller Gud. Individualismens positiva sida inne
bär däremot en frihet och ett ansvarsfullt självbestämmande, som tar
hänsyn till de utifrån kommande kraven. Jag talar om detta förhållnings
sätt som subjektivitet och subjektivismens motsats. Genom att ställa sub
jektiviteten mot subjektivismen vill jag synliggöra dubbelheten i individ
ualismen och framhålla att den negativa formen kan ses som en avart.
M in avhandling om Luleå stifts kyrkoliv är en religionsvetenskaplig
undersökning som rör sig både inom det kyrkohistoriska fältet och inom
tros- och livsåskådningsvetenskapen. Det senare märks genom att av
handlingen berör frågor som hör hemma bland annat inom teologi, filo
sofi och idéhistoria och av att den har en delvis problemorienterad ka
raktär. En anledning till denna breda metodiska ansats är att avhand
lingen vill se kyrkans förändring och utvecklingen av människans själv
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förståelse som ett parallellt skeende, där det förra inte kan korrekt för
stås om också inte det senare vägs in i bilden eftersom viktiga drivkrafter
då riskerar att utelämnas. Annorlunda uttryckt skulle man kunna säga
att ett metodiskt särdrag i denna avhandling är att sätta in den historiskt
givna människan i det kyrkohistoriska skeendet och ge henne och hen
nes självmedvetande en central roll.
Arbetet vill även förmedla något av den känslomässiga upplevelse
som de som kommer till tals i prästmötesmaterialet givit uttryck för. De
tematiska avsnitten som mer direkt beskriver de aktivas förståelse och
upplevelse av tiden, har därför ett berättande språk och ganska rikligt
med citat. M in förhoppning är att innehållet ska vara tillgängligt för alla
med intresse för religion som en del i människans och samhällets liv.

1.4 Material, avgränsning och tidigare forskning
Det primära materialet för min undersökning av Luleå stift är präst
mötesmaterialet från tiden 1 9 0 4 -1 9 5 3 . Avhandlingens avgränsning är
bestämd av biskopsperioderna. Den nedre gränsen är stiftets tillkomst
och första prästmöte. Under tiden 1 9 0 4 -1 9 3 7 leds Luleå stift av biskop
O lof Bergqvist. Bengt Jonzon innehar biskopsämbetet i stiftet från 1938
och fram till sin pensionering 1956. Det sista prästmötet under biskop
Jonzon hålls 1953, och utgör därför avhandlingens övre tidsmässiga
avgränsning. Kyrkoförordningen från 1855 lagstadgar att biskopen ska
kalla till prästmöte minst var sjätte år. Inom tidsramen för min under
sökning, har stiftet således hållit nio prästmöten. Det första hölls som 
maren 1904 i Härnösand i samband med avskiljandet från moderstiftet.
Därefter har Luleå stift hållit prästmöten under åren 1908, 1915, 1921,
1927, 1934, 1941, 1947? och 1953. Luleå stifts prästmötesmaterial föl
jer tidsperioderna och det i samma kyrkoförordning lagstadgade inne
hållet, med de variationer som anges ha varit vanliga i de flesta av
stiften.10 Det prästm ötesm aterial som gäller åren 1 9 0 4 -1 9 3 4 är ett
material sammansatt med icke löpande sidnumrering. Detta betyder att
prästmötesmaterialet innehåller sidor med samma numrering. Därför
anges i noten under vilken avdelning i prästmöteshandlingarna, förkor
tat PM H, det aktuella materialet återfinns, till exem pel i föredrag, i
orationen, i predikningar, osv.

I stort sett är allt material, förutom ämbetsberättelse och biskopstal,
nedtecknat och framlagt på uppdrag av biskopen. Inom stiftet var upp
dragen givna antingen till stiftets präster och kyrkoherdar, eller anställda
lektorer vid läroverket i Luleå. Prästmötesmaterialets innehåll är den
föreskrivna avhandlingen, vilken från och med 1855-års kyrkoförordning upphörde att vara en examinatorisk disputation, avsedd för präs
ternas fortbildning och befästande i den rätta kyrkoläran. Avhandlingen
övergick till att vara underlag för överläggning rörande praktiskt viktiga
teologiska frågor, specifika för de enskilda stiften. O rationen eller före
draget är en andra viktig källa, vilken enligt förordningen ska följa av
handlingens ämne. B iskopstalet och biskopens eventuella föredrag är en
tredje värdefull källa i prästmötesmaterialet. Även predikningar som
hålls inom prästmötets ram utgör material till min undersökning, då
även dessa har att följa avhandlingens ämne. En ytterligare viktig källa
är biskopens systematiserade äm betsberättelse, grundad på avgivna rap
porter från varje församlings kyrkoherde. Ämbetsberättelsen utgör där
för en kontinuerlig analys av det kyrkliga läget i församlingarna och
omfattar tiden mellan de hållna prästmötena. Denna källa innehåller
dessutom rapporter över samhällslivets utveckling, samt relationen m el
lan kyrkan och övriga religiösa rörelser och frikyrkor.11
När det gäller tidigare forskning har prästmötesmaterial sedan länge
varit föremål för den kyrkohistoriska forskningen, vilket styrker att
prästmötesmaterialet ger viktig kunskap om svenskt kyrkoliv. Till exem 
pel har prästmötets uppkomst, funktion och ställning i samhälle och
kyrka under medeltiden behandlats av Sigurd Kroon i avhandlingen D et
svenska prästm ö tet under m edeltiden. D ess u p p k o m st och ställning i
samhälle och kyrka från 1948. Bill Widéns forskning, som finns redovi
sad i boken P rästm ötet i A bo stift 1 6 2 9 -1 8 6 4 från 1968, behandlar
prästmötets lagstadgade innehåll och funktion. Karl-Erik Johansson har
i Visby stifts prästmötesavhandling från 1973, P rästm ötet - en fung
erande institution?, behandlat prästmötets uppkomst, syfte och utveck
ling fram till 1970-talet.
Luleå stifts kyrkoliv har ur ett kyrkohistoriskt perspektiv, utifrån
prästm öteshandlingar och kom pletterande m aterial, tidigare under
sökts av Curt Carlsson i avhandlingen Sam hörighet och separation.
Kyrkan och EFS i pitebyden och skelleftebygden från 1979. Avhand
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lingen är en lokalt begränsad studie över tiden 1850 till 1970-talet, som
behandlar den Svenska kyrkans relation till EFS som inomkyrklig väck
elserörelse. Karl-Axel Lundqvists avhandling O rganisation och bekän
nelse från 1977 och boken EFS i dem okratins tidevarv. Utvecklingen
som inom kyrklig rörelse 1 9 1 8 -1 9 2 7 från 1982 är inte inriktade speci
fikt på Luleå stift, men berör ändå i hög grad stiftets kyrkoliv eftersom
EFS fick en stark ställning inom stiftet. Såväl Carlsson som Lundqvist
visar att EFS, trots gemensam bekännelse med den Svenska kyrkan,
strävade efter en allt mera fristående verksamhet under 1900-talet. EFS
ville uppnå frihet såväl i organisation som i gudstjänstliv och sakra
mentsförvaltning. Denna problematik finns närvarande i stiftet under
den tid som min undersökning omfattar.
Det finns ett flertal nyare avhandlingar och böcker utgivna under de
första åren av 2000-talet som behandlar den Svenska kyrkan, och då
främst folkkyrkotanken i relation till det moderna samhället. De är alla
inriktade på att vara en bakgrund till den nutida debatten om Svenska
kyrkans identitet, vilken blivit särskilt aktuell i samband med kyrkans
avskiljande från staten.
Sven Thidevalls bok Kampen om folkkyrkan. E tt folkkyrkligt reform
program s öden 1 9 2 8 -1 9 3 2 , är inriktad på moderniseringsprocessen och
kyrkans försök till reformering i samband med det pågående bygget av
det svenska folkhemmet. Thidevall utgår från 1929-års biskopsm otion,
vilken var ett kyrkligt reformprogram avsett att göra den religiöst m oti
verade folkkyrkan delaktig i folkhemsbygget. M ot denna linje stod de
grupper som strävade efter en mer etnisk och nationell kyrka. M otion
ens ambition, att ge kyrkan större rörelsefrihet och bli mer av folkrö
relse, gick inte i uppfyllelse. Genom riksdagens beslut 1930 blev kyrkan
istället, menar Thidevall, mer av myndighetskyrka, en enhetlig nationell
och statligt styrd kyrka. Detta innebar att den kyrkliga oppositionen
övergav reformtankarna. Det var, enligt Thidevall, en kyrka på defensi
ven som försökte m öta moderniseringen och folkhemmets utmaningar.
I likhet med min avhandling behandlar Thidevall kyrkans möte med det
moderna samhället, men med den skillnaden att han inte lyfter fram
problematiken med individualismen.
Thomas Ekstrand tecknar i boken Folkkyrkans gränser. En teologisk
analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka de två huvudlinj
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erna i folkkyrkotänkandet som har rötter i tidigt 1900-tal. Den ena lin
jen representeras av Einar Billing som betonade kyrkan som nådemedelsinstitution och människan som objekt för förkunnelsen om synder
nas förlåtelse. Kyrkan är en kyrka för folket. Den andra representeras av
Johan Alfred Eklund vars betoning låg på de troendes gemenskap, på
människan som subjekt i kyrkan. Kyrkan är folkets kyrka. Dessa kan
enligt Ekstrand fungera som idealtyper i en nutida brukbar folkkyrkotanke, vilken även uppfyller de krav som staten ställer i Lagen om
Svenska kyrkan. Den första kan betona folkkyrkan som nådeinstitution
och den erbjudna nåden. Den andra kan, som en skapelseteologiskt
motiverad folkkyrkotanke stå modell för en tjänsteinriktad folkkyrkotanke. Genom att göra en tydlig distinktion mellan de heligas, eller de
troendes gemenskap och kyrkoorganisationen som sådan syns Ekstrand
förespråka de folkkyrkomodeller som betonar kyrkan som nådeinstitu
tion respektive tjänsteinriktad. Den första förmår lyfta fram kyrkans
historiska uppgift att förkunna Guds nåd som människans försoning
med sig själv, medmänniskor och Gud. Den andra, en skapelseinriktad
modell som inte är beroende av folkets bekännelse för att vara en folk
kyrka, förmår betona att kyrkan vill finnas till för varje enskild som
frågar efter dess omsorg och tjänster. Den anknytningspunkt som jag
finner mellan Ekstrands folkkyrkomodeller och Luleå stifts kyrkosyn
som presenteras i denna avhandling är den åtskillnad Ekstrand gör
mellan de heligas gemenskap och kyrkoorganisationen, då denna senare
inte på ett enkelt sätt kan identifieras med Kristi kyrka (eller Kristi
kropp). Svenska kyrkan är, menar Ekstrand, bara ett bland många medel
som kan erbjuda den ovan nämnda försoningen. Denna uppfattning låg
som en grund för den lågkyrkliga kyrkosynens tidiga ekumeniska per
spektiv och uppfattning om vad som utgör Kristi kyrka.
Till den nyare forskningen hör också Bo H åkanssons avhandling
Vardagens kyrka. G u sta f Wingrens kyrkosyn och folkkyrkans fram tid.
Håkansson diskuterar Wingrens kyrkosyn i ljuset av den nutida debat
ten. Enligt Wingren är kyrkan varken institution eller gemenskap, utan
evangelium och sakrament. Håkansson menar att Wingrens ringa beto
ning på gemenskap och institution leder till en kyrkosyn präglad av in
dividualism. M en risken för att Wingrens fokus på individen ska bli
dominerande uppvägs, enligt Håkansson, av hans betoning på kallelsen
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i vardagslivet och kravet från den andre. I Wingrens teologi finner H å
kansson att kyrkan som folkkyrka, skild från staten, alltjämt kan nå
människor i det moderna samhället. Den kan göra sig hörd som både en
kritisk och en befriande röst. Den kyrkosyn Håkansson själv företräder
är på ett avgörande sätt annorlunda än den lågkyrkliga som beskrivs i
denna avhandling. H åkansson betonar det »objektiva«, medan den lågkyrklighet som vi möter i Luleå stift under det tidiga 1900-talet betonar
ett samspel, eller en växelverkan som förenar subjektivt och objektivt.

1.5 Disposition och innehåll
Prästmötesmaterialet har disponerats tematiskt och inom varje tema
kronologiskt. Kapitel två sätter in innehållet i stiftets prästmöten i det
idéhistoriska perspektivet, som utgörs av Taylors teori om modernitet
ens identitet, det vill säga den moderna människans frihetsbegrepp och
jaguppfattning. Kapitel tre definierar den lågkyrkliga teologin och kyrko
synen, och dess förhållande till den moderna individualismen genom att
diskutera det sena 1800-talets kyrkodebatt mellan lundensisk högkyrklighet och uppsaliensisk lågkyrklighet. Kapitel fyra redogör för hur den
art av individualism som finns inneboende i den lågkyrkliga teologin och
kyrkosynen kommer till uttryck i Luleå stift, som arvtagare till det
kyrkoprogram som utformades i debatten. I kapitlet ställs frågan hur de
aktiva i stiftet handskas med individualismen i relation till kyrkans iden
titet och andra religiösa gruppers identitet. I första hand gäller detta
relationen till EFS som inomkyrklig väckelserörelse, men här berörs
också till viss del frikyrkligheten. Kapitel fem lyfter fram traditionens
förmedling. Förkunnelsens innehåll och mål var en brännande fråga i
stiftet under de tidiga decennierna av 1900-talets första hälft. Den m o
derna kulturen som gav vetenskapens krav på objektiv kunskap prioritet
inom alla områden tvingade till ställningstaganden. Kapitlet behandlar
främst diskussionen om den historisk-kritiska utforskningen av bibeln
och de resultat denna presenterade, vilka kunde ligga till grund för teo
logins strävan till anpassning. Kapitel sex som behandlar problemet tro
och vetande har ett nära samband med det föregående. Här diskuteras
stiftets anspråk på möjligheten att tala om kristendomens innehåll som
objektiv sanning och nödvändigheten av den enskildes subjektiva tros
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visshet. Kapitlet ställer också, utifrån språkets roll i trons sammanhang,
frågan om huruvida stiftets aktiva kan sägas representera ett existentiellt
perspektiv på tron. Kapitel sju fördjupar frågan om språkets funktion
och betydelse. I stiftets inställning till den psykologiska dimensionen,
och i dess tillämpning av bikten i själavården, framträder språket som en
viktig faktor för förståelsen av såväl betoningen på det enskilda subjek
tets ställningstagande till tron, som för den art av individualism som
finns inneboende i lågkyrkligheten. I kapitel åtta som diskuterar kristen
domens möjlighet att hävda sig i det moderna samhället står relationen
mellan kyrkan och samhällets kultur i centrum. Kapitlet lyfter fram stif
tets möte med socialdemokratin, de aktivas fråga om kyrkans eventuella
skiljande från staten skulle bli en vinst eller förlust, och dessutom vilken
betydelse individualismen har med avseende på kristendomen som en
samhälls- och kulturskapande faktor. Kapitel nio återvänder till 18o o 
talets kyrkodebatt och det förhållningssätt som lågkyrkligheten respek
tive högkyrkligheten intog till den moderna individualismen. Här upp
märksammas lågkyrklighetens relation till pietismen och pietismens re
lation till romantikens expressivism som grund för en ny förståelse av
människan och språket. Kapitlet visar m ot bakgrund av det idéhisto
riska perspektivet att högkyrklighetens mål, att övervinna de nya rörel
sernas uppfattning om människan, inte var möjligt att uppnå i den m o
derna kulturen. Och att lågkyrklighetens strävan att medla mellan kyr
kans traditionella uppfattning om människan å ena sidan och de nya
rörelsernas uppfattning å den andra därför kan framstå som en mer
fruktbar ansats i den moderna kulturen. Kapitel tio avslutar undersök
ningen av det lågkyrkliga arvet i Luleå stift med en kort genomgång av
den religionssociologiska teoribildningen. M ot bakgrund av denna sam
manfattas de reformvägar som både explicit och implicit presenteras i
stiftets prästmötesmaterial under 1900-talet första hälft. Detta sista
kapitel pekar också på att de frågor som stiftets aktörer stod inför fort
farande har aktualitet för den Svenska kyrkan.
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N o ter
stiftet verksamma prästerna och även de
anställda vid läroverket i Luleå, vilka var
verksamma i kyrkan. De personer som
kommer till tals i prästmötesmaterialet upp
fattar jag som i huvudsak representativa för
stiftets kyrkoliv i de frågor jag lyfter fram.
Ett sådant antagande har till exempel stöd i
det faktum att, som vi längre fram kan se,
omfattandet av den lågkyrkliga kyrkosynen
fungerade som ett urvalsinstrument vid re
2 PMH 1904, s. 37 (Föredrag). Se även s. 6f
krytering av präster till stiftet. Prästmötes
(Protokoll).
materialet visar också att de under 19003 Södergren 1922, s. ioff.
talets första hälft har uppfattat sig själva i
grunden som enhetliga på det teologiska
4 Boli 1989.
planet, trots den oenighet som rådde i upp
5 Nyström 1988, s. 13. Den omtalade förlö fattningen av EFS på det organisatoriska
sande »prinsen« är järnvägen som ska göra planet. Men under den generella enighet,
utvecklingen möjlig och bland annat sam som jag antar finns inom stiftet, är jag med
manbinda landets nordliga del med den veten om att det ändå, mest sannolikt, finns
södra.
vissa divergerande personliga åsikter.
1 Hjalmar Holmquist talar om Luleå stifts
tillkomst som en »viktig men dyrköpt se
ger« vunnen av Martin Johansson över
Gottfrid Billing, samma år Johansson blev
utnämnd till biskop i Härnösand. H olm 
quist 1941, s. 142b Se även Johansson som
visar att frågan om stiftets delning dryftats i
i n år, frågan är som han säger »gammal
nog«. PMH 1904, s. io ff (Protokoll).

6 Med »klassiskt« lutherskt tänkande avses 10 De ofta förekommande avvikelserna som
den tidiga reformatoriska kristendomen Johansson talar om gäller främst avvikelsen
som ännu inte hade hunnit omformas från enheten i prästmötets ämne. Den
nämnvärt av de nya frågeställningar som lagstadgade enheten mellan biskopstal, av
moderniteten väckte.
handling, oration och predikan verkar inte
7 O. Bexell 1996, s. 129. Jmf. Aulén 1953, ha varit möjlig att kontinuerligt upprätt
hålla. Johansson 1973, spec. s. 67ff. Denna
Wallgren 1959, Gustafsson 1962.
avvikelse gäller även till viss del Luleå stift.
8 Denna teori diskuteras i Taylor 1985,
Language and Human nature och Theories 11 I Luleå stifts prästmötesavhandling från
1971 ger Sigvard Spinnell en förteckning
o f Meaning, kap. 9 respektive kap. 10.
över avhandlingarnas ämne för tiden 19049 När jag använder mig av termer som »de 1965. PMH 1971, s. 15.
aktiva i Luleå stift« eller »Luleå stifts aktö
rer« eller enbart »Luleå stift« avser jag de i
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2. Modernitetens frihetsbegrepp
och jaguppfattning

2.1 Introduktion
Luleå stifts dokum entation av de prästmöten som är hållna under 1900talet första hälft talar om en oro inför den moderna kulturen och den
moderna människan. De aktiva i stiftet befarar att människan har kom 
mit att erövra en obunden frihet och självtillräcklighet som kräver en
kristendom som »jämnar vägen för m änniskojaget«.1 De upplever sig
bevittna något som vi kan kalla ett auktoritetsskifte, att ursprungs
tanken i de antropomorft skildrade berättelserna i 1 M os. 2-3 inte gäller
i den moderna kulturen. När Jahvisten som författare till dessa berättel
ser låter Gud och människa umgås i Edens trädgård är hans syfte bland
annat att förklara hennes dubbla roll i skapelsen. Trots människans
överordnande och förvaltande roll är hon tänkt att vara underordnad
och beroende av Gud som yttersta auktoritet och normativ källa.2 D et är
detta gudsberoende som de aktiva i stiftet befarar att den moderna m än
niskan är på väg att göra sig fri från. Sett ur ett idéhistoriskt perspektiv
vet vi att den farhåga som de ger uttryck för inte grundar sig i ett kultu
rellt och intellektuellt klimat som är nytt för 1900-talet, utan att det är
fråga om den process som pågått sedan upplysningstiden och som bör
jade bli allt mer synlig under 1800-talet. Till modernitetens process av
frigörelse från allt beroende bidrog den tyske 1800-tals filosofen Ludwig
Feuerbachs om tolkning av Jahvistens förklaring av förhållandet mellan
Gud och människa. Feuerbach har blivit välbekant genom sin slutsats
som säger att gudsberoendet är något m änniskoskapat, att det är m än
niskan som har skapat Gud och inte Gud som har skapat m änniskan .3
Det nya som stiftets aktörer ger uttryck för är därför en oro över och
undran om den moderna kulturen kan betyda att Feuerbachs slutsats är
på väg att bli den allmänna och rådande uppfattningen:

Vi gå ... undrande, om människorna hålla på att i grunden omdanas. Går
det att utplåna de andliga behoven? Kan mänskligheten avkristnas och
bli fänaden lik? ... Säkert är, att det nya släktet är åtminstone på ytan
olikt de gångna släktena. För dem stod det religiösa främ st.... Även den
grövsta syndare visste, att Gud hade rätt.4
Sociologen John Boli talar om en »kulturell ontologi« när han i boken
N e w Citizens For a N e w Society. The Institutional O rigins o f M ass
Schooling in Sweden beskriver de religiösa och kulturella förändringar
som hör till utvecklingen av det moderna samhället. Ställer vi frågan om
var den yttersta källan till värden, mening och syfte med samhällets och
människans liv är lokaliserad har vi samtidigt ställt frågan om auktoritet.
I det premoderna samhället var svaret att auktoriteten låg hos Gud som
något grundläggande och oumbärligt. M en med den moderna national
statens framväxt och dess uppgift att bygga »himmelriket på jorden«,
menar Boli att den normativa auktoriteten successivt omlokaliserades
från Gud till människan själv.5 M änniskan gör sig själv till Gud:
The changed location of sovereignty in the modern model of society
entailed a radical alternation of human purposes. Glorifying God became
irrelevant; God was shunted aside. Seeking God’s grace became similarly
secondary. The new purposes became the establishment of a heavenly
kingdom on earth, that is, material and social progress, as the collective
goal; and the full development of each person’s capacities and personal
ity, as the individual g o a l... What is to be glorified in the modern model
is not God but humanity itself, ... This is only natural: if the individual
is the location of sovereignty, the individual has in fact become God.6
Även religionssociologen Robert W uthnow talar om samhällets reli
giösa och kulturella förändringar i termer av en »omlokalisering av det
heliga«. W uthnow avslutar sin bok R ediscovering the Sacred. Perspec
tives on Religion in C ontem porary Society genom att påminna om att
vår uppfattning om suveränitet och auktoritet är nära förbunden med
hur vi uppfattar det gudomliga. Om vi inte ser någon högre auktoritet än
människan och om vi inte upplever oss insatta i något större m enings
sammanhang än den suveräna nationalstaten, så har människan själv
blivit Gud lika väl som nationens suveränitet blivit något gudom ligt.7
Inom filosofins område visar filosofen Iris M urdoch hur moderni
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teten har påverkat vårt sätt att förhålla oss till en normativ grund och
auktoritet. I boken The Sovereignty o f G o o d kritiserar hon den rådande
m oralfilosofins oförmåga att tala om »det Goda« och än mindre något
»högsta Goda«. En orsak till att vi har hamnat i denna situation anser
hon vara att Kant kunde byta ut Gud som högsta auktoritet m ot m än
niskans egen autonom i och auktoritet:
Kant abolished God and made man God in His stead. We are still living
in the age of the Kantian man, or Kantian man-god.8
Trots att själva idén om »det Goda« står kvar innebär oförmågan att tala
om det goda, att idén saknar ett substantiellt och normativt innehåll.
Den blir, menar M urdoch, enbart ett tom t korrelat till den autonoma fria
viljan, som trots att den inte kan ledsagas av vare sig en normativ tro,
förnuft eller känsla fått bli skapare av värden och jagets centrum. I en
m oralfilosofi som inte kan tala om transcendens, vilken M urdoch defi
nierar som vår förmåga att gå bortom oss själva för att finna det Goda,
anser hon att det suveräna moraliska begreppet har blivit frihet. En fri
het som hon också kan beskriva som m od, i betydelsen att vi i och med
moderniteten måste våga stå för vår egen frihet, vilja och makt, vilket
samtidigt innebär egocentricitet och ensamhet. I protest m ot den rå
dande tystnaden efterlyser M urdoch en auktoritet, som kan ersätta den
i det närmaste försvunna traditionella föreställningen om en Gud som
förmår räcka människan den godhet hon i sin »naturliga egoism« sak
nar.9 Taylor riktar samma kritik m ot den utilitaristiska m oralfilosofin,
som ger frågan om det rätta prioritet över frågan om det goda, och där
med inte söker anknytning något »högre gott«. M en han understryker
också samtidigt att oförmågan att tala om det goda inte bara gäller inom
moralfilosofins område. Relativismen, eller oförmågan att tala om de
värden vi uppfattar som grundläggande, har blivit ett allmänt erkänt
förhållningssätt. Rötterna till denna förändring finner även Taylor i
upplysningstidens övertygelse om vår förmåga att själva bestämma i frå
gor som rör vårt eget goda och vårt eget livsmål. I likhet med M urdoch
anser han att detta fick sin tydliga formulering i Kants krav på en radikal
autonom i. D et som traditionellt tillerkänts Gud som normativ källa
kunde överföras till människan själv.10
Vi kan hitta många exempel inom olika områden som ställer frågan
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om den moderna människans frihet. Inom psykologin talar Erich Fromm
i boken Flykten från friheten om frihetens dubbla innebörd:
Hon har frigjort sig från de traditionella auktoriteterna och blivit en
»individ«, men på samma gång har hon blivit isolerad, vanmäktig och
ett redskap för syften som ligger utanför henne själv och är främmande
för henne själv och andra. ... Våra dagars kulturella och politiska kris
beror icke därpå att det finns för mycken individualism, utan därpå att
vad vi tror vara individualism har blivit ett tomt skal.11
Det är mot bakgrund av dessa iakttagelser vi ska förstå Luleå stifts prästmötesmaterial. Iakttagelserna bekräftar att aktörerna i Luleå stift kunde
uppleva moderniteten som ett auktoritetsskifte. För att få en djupare för
ståelse av detta auktoritetsskifte ska vi i detta kapitel undersöka Taylors
teori om framväxten av vad han valt att kalla alternativa moraliska källor,
av vilka de två huvudsakliga är vårt eget Jag och Naturens godhet. Upp
komsten av dessa nya källor är inte bara grunden till att vi kan tala om ett
auktoritetsskifte eller en frigörelse från en traditionell bundenhet till Gud
som moralisk källa. Det handlar också om en internalisering, eller om 
lokalisering, i den mening att vi vänder oss inåt m ot oss själva, antingen
för att söka vårt eget jag, konstituerat av vårt rationella förnuft, vår natur
liga godhet eller Gud. Taylor visar dessutom att ett av den moderna kultur
ens kännetecken är det konstanta spänningsförhållande som råder mellan
dessa tre huvudsakliga källor, teismens Gud, Jaget, och Naturen, vilket
kommer sig av att det egentligen inte finns några »vattentäta skott« mel
lan dem. Kapitlets syfte är att vi, genom att följa individualismens utveck
ling, ska kunna göra en åtskillnad mellan en positiv och en negativ art av
individualism. Detta gör det möjligt att både bekräfta stiftets oro för ut
vecklingen och lägga en grund för de kommande kapitlens diskussion om
individualism i lågkyrkligheten.

2.2 Förlusten av tillvarons sakrala ordning
Även om det är under upplysningstiden som vårt moderna frihetsbegrepp och jaguppfattning börjar ta form betonar Taylor att förutsätt
ningen för denna process är den sena medeltidens ifrågasättande av en i
tillvaron sakral och meningsbärande ordning. Senmedeltiden kan till
viss del sägas likna 1900-talet så till vida att den brottades med proble-
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met tro och vetande och att det traditionella religiösa språket inte längre
upplevdes meningsfullt. Vad som sker är att Thomas av Aquinos syntes
mellan kristen tro och grekisk filosofi ställdes under debatt. Wilhelm av
Occam var den som mest tydligt avvisade syntesens metafysiska försvar
av tron på en i skapelsen inneboende meningsbärande ordning. Occam
uppfattade att försvaret av gudstron var lika med att »binda Guds hand«
och begränsa den suveräna viljan, eftersom syntesen förutsatte att också
Gud var bunden till naturens ordning och orsakslagar. Enligt Occam var
det inte möjligt att utgå ifrån att vi på ett vetenskapligt sätt skulle kunna
resonera oss fram till en i skapelsen förutbestämd ordning. N ågon sådan
förbindelselänk saknade rationellt stöd.
M ot den antika begreppsrealistiska uppfattningen, via antiqua, ställde
Occam en ny modern nominalistisk språkfilosofi och världsbild, via moderna, som avvisade allmänbegreppens självständiga existens, det vill säga
föreställningen om att dessa existerade som en universell idé hos Gud.
Begreppen kan enligt Occams nominalism endast finnas hos oss själva
som ett namn, ett »nomen«, på de ting vi varseblir. Så kan till exempel
begreppet människa inte referera till en reell överindividuell människo
natur inneboende i Guds ordning, utan det refererar endast till varje indivi
duell människa som en del i begreppet människa som art. I Occams nominalistiska världsbild avfärdades alltså tanken på att kunskap om Guds väsen
och ordning var tillgänglig genom förnuftet. Kunskapen om Gud förstods
åtkomlig enbart genom tron på uppenbarelsen.12
Taylor beskriver detta senmedeltida paradigmskifte som »nominalismens revolt mot den aristoteliska realismen«.13 Det »revolutionära«
ligger i att den beredde vägen för den mekanistiska världsbilden och den
atomistiska eller individualistiska människosynen. Paradigmskiftet fick
på så vis en grundläggande betydelse för utvecklingen av modernitetens
frihetsbegrepp och jaguppfattning. Avgörande är enligt Taylors mening
att människan inte längre med samma självklarhet kan uppleva sig för
bunden med en större ordning. Så länge tron på en given ordning i tillvaron
var något allmängiltigt förstods människan leva i en dubbel teleologi, vare
sig det handlade om Platons Idéer, Aristoteles Former eller den kristna tra
ditionens tolkning av Logos. Varje enskild människa tänktes dels förverk
liga en av Gud given personligt bestämd mening och ändamål, och dels
inneha en bestämd plats och funktion för att förverkliga helhetens mening
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och ändamål. Utifrån det faktum att människan definierade sig själv som
subjekt i relation till en ordning avsedd både för henne själv och för den
gemenskap hon var en del av, benämner Taylor dessa antika kosmologier
»ontic logos«. M ed detta begrepp vill han betona att i de skilda kosm o
logierna var tillvaron begripen som en helhet, och dessutom att dessa har
fungerat som en »text« för människans livstolkning. De ställde frågor om
förverkligandet av ett livsmål relaterat till en given mening.
M en även om Taylor kan tala om en förlust i fråga om de antika
kosmologiernas trovärdighet betyder det naturligtvis inte att han anser
det tänkbart att återvända till antikens språk och tänkande. Däremot är
det tydligt att han förstår föreställningen om »ontic logos« som en vi
sion, möjlig att omfattas av den moderna människan. Trots att den »kos
miska texten« inte längre kan begripas på ett rent förnuftsmässigt plan
och att det metafysiska språket inte längre är användbart i den moderna
kulturen, så menar Taylor att människan ändå kan ge uttryck för ett liv
som är förenat med och står i samklang med ett »utifrån« givet meningsbärande sammanhang. Utifrån det klassiska kristna perspektivet talar
han därför om denna ordning i termen »Gud som m oralisk källa«.
Denna källa är på samma gång det konstitutiva goda, den håller samman
människans liv och tillvaro. Den skapar mening och sammanhang ge
nom att vara bestämmande för tanke, vilja och handling 14 Taylor för
klarar detta på följande vis:
The constitutive good is a moral source, ... that is, it is a something the
love of which empowers us to do and be good. ... But what happens
when, as in modern humanist views, we no longer have anything like a
constitutive good external to man? What can we say when the notion of
the higher is a form of human life which consists precisely in facing a
disenchanted universe with courage and lucidity?15
Svaret på de frågor Taylor ställer i det citerade - vad som sker i och med
förlusten av den sakrala ordningen, eller med M ax Webers välkända
uttryck, att »människan och världen blev löst ur sin förtrollning« - är de
alternativa moraliska källorna. Även om dessa inte med samma själv
klarhet relaterar människan till en större ordning fungerar de ändå som
orienteringspunkt för livsval och verklighetsuppfattning. Grunden till
Jaget som moralisk källa börjar ta form under upplysningstiden, och
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Naturen som källa inför övergången till romantiken. Framväxten av
föreställningen om naturen som moralisk källa var en protest m ot Jaget
som källa, vilken skapade en djupgående klyfta mellan subjekt och ob 
jekt. Den splittrade människan i kropp och själ, den delade vår verklig
het i två väsenskilda delar. M ellan upplysning och romantik rörde sig
utvecklingen med andra ord m ot en mer holistisk uppfattning, som inne
bar en ny expressiv teori om människan och språket. Längre fram i ka
pitlen vill jag visa att denna nya antropologi påverkade lågkyrklighetens
inställning till individualismen, vilken gav återverkningar i frågan om
kyrkosyn och teologi.
M en närmast ska vi vända oss till upplysningstidens mest avgörande
dispyt, dels därför att den utgör bakgrunden till de alternativa källornas
uppkomst, och dels därför att den väckte frågor som vi kommer att känna
igen i Luleå stifts prästmötesmaterial. Upplysningens mest konfliktfyllda
fråga som måste få en lösning handlade om människans natur, aktualise
rad av »nominalismens revolt mot den aristoteliska realismen«, vilken
innebar att den sakrala ordningen blev ställd under debatt.

2.3 Frågan om människans natur
Fastän Taylor ser betydelsefulla likheter mellan logosbegreppet som det
tolkas i den kristna traditionen och de antika kosm ologierna betonar
han avgörande skillnader. Främst fäster han vår uppmärksamhet på att
det i den judisktkristna traditionen inte enbart handlar om förnuftets
förmåga att inse och därmed älska en meningsbärande ordning, »the
major difference [is] that the love which empowers here is not just ours
for God, but also his {agape) for u s.« 16 I den judisktkristna traditionen
handlar det alltså om en ömsesidighet som innesluter de mänskliga egen
skaperna förnuft, vilja, känsla och handlande. Taylor vill här framhålla
att den bibliska traditionen avspeglar en helhetssyn på människan som
kropp och själ, och dessutom beroendet av Guds nåd och agape, eller
med andra ord Guds barmhärtighet och kärlek. I den kristna traditionen
har dessa begrepp blivit nära förbundna med frågan om människans
natur, det vill säga med arvsynden. En central fråga blir om, och i så fall
till vilken grad, den mänskliga naturen är drabbad av en reell arvsynd
och därmed en oförmåga till utgivande kärlek.
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När Occams moderna nominalism ersatte den antika begreppsrealismen drogs arvsyndens dogmatiska grund undan. I nominalismen var det
inte längre möjligt att med förnuftets hjälp hävda en reellt inneboende
arvsynd, eftersom nominalismen avvisade tanken på att det skulle finnas
en överindividuell människonatur som föregår varje enskild natur. M en
trots detta ställdes inte frågan om arvsynden under någon avgörande
debatt, varken under Occams egen tid eller under den sena renässansen.
Väl känt är att inte minst Luther till det yttersta kunde förneka Occams
syn på människans naturliga förmåga att älska Gud och uppfylla Guds
vilja, om än han i andra stycken tagit starka intryck av Occams lära. Och
oavsett att Luther i enlighet med nominalismens förstärkning av Guds
transcendens förstod »himmel och jord«, det transcendenta och det
immanenta, som två åtskilda storheter kunde han samtidigt hävda 'finitum cap ax infiniti\ att det ändliga förmår rymma det oändliga.17 I E tt
jordnära evangelium ställer han Guds verk m ot timmermannens för att
framhålla Guds närvaro och människans beroende av Gud:
Gud har inte skapat världen på samma sätt som en timmerman, som
bygger ett hus och sedan går därifrån och låter det stå som det står. Nej,
han stannar kvar och bevarar allt så som han gjort det, annars skulle det
varken kunna stå eller bestå.18
Luther vill betona att denna närvaro inte blivit upphävd i den skarpa
»rumsliga« åtskillnad som nominalismen infört, det vill säga tanken att
det skapade inte längre kunde betraktas som en direkt manifestation av
en sakral, förutbestämd ordning. Det är inte otänkbart att Luther här
känner en föraning av en gryende upplysningstid, vilken han ville skydda
den kristna tron mot.
Det förefaller finnas flera sannolika förklaringar till varför frågan
om människans natur inte blev ett ämne för debatt förrän under upplys
ningstiden. En förklaring är att man under Occams egen tid fortfarande
ville hålla fast vid ett allmänt bejakande av kyrkans auktoritet och dess
dogmer, för att inte förvärra kyrkans situation. Samtidigt med Occam
ifrågasatte nämligen bland andra Marsilius av Padua kyrkans maktan
språk och krävde att den klerikala mur som den hade rest mellan Gud
och människa, i kraft av ett självpåtaget auktoritetsvälde, skulle rase
ras.19 M en vilka orsakerna än var, så är det högst sannolikt att upplys
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ningen i sitt sökande efter universell sanning och en objektiv säker kun
skap krävde ett direkt svar på frågan om huruvida människans natur var
behäftad med arvsynd. Stephen Toulmin visar i boken K osm opolis - Hur
det humanistiska arvet förfuskades att renässansens humanistiskt inrik
tade filosofi och teologi orkade bära en skepticism och dogmatisk ovisshet
på ett helt annat sätt än upplysningen, i vilken det (natur)vetenskapliga
tänkandet blev dominerande på alla områden.20 Taylor delar Toulmins
mening men betonar därutöver att strävan efter universella och allmängil
tiga moraliska värden, främst en allmän lycka och medmänsklighet, upp
fattades som oförenligt med ett beroende av Guds agape och nåd. För
utom att detta beroende inte längre förstods som något allmängiltigt och
universellt innebar erkännandet av ett beroende också ett erkännande av
människans begränsning, vilket inte kunde accepteras. Taylor menar att
tanken på synd och skuld hade kommit att förstås som något som både
skuldbelade och nedvärderade människan. Upplysningen avvisade där
för Luthers tolkning av arvsynden, vilken Taylor (från sitt katolska per
spektiv) benämner »hyper-augustinianism« på grund av att den tillräknar människan en fullständig oförmåga att förutan nåden besvara
Guds kärlek och göra det goda. M en inte heller Thomas av Aquinos
»mildare« tolkning, att nåden fullkomnar naturen och gör henne förm ö
gen att uppnå de tre teologiska och högsta dygderna: tron, hoppet och
kärleken, var möjlig att acceptera då också denna tolkning fordrade ett
erkännande av en mänsklig begränsning.21
Peter Gay har som idéhistoriker gett ett av sina stora verk om upplys
ningen underrubriken The Rise o f M odern Paganism. Under denna rub
rik visar Gay att den antika materialistiska filosofin användes som ett
redskap för att frigöra tiden från den kristna antropologin och bereda
väg för vetenskapen. Antiken inspirerade de radikala filosoferna till att
förkasta dogmen om arvsynden, och förklara människan »vuxen« och
endast beroende av sig själv. Denna frigörelse från beroendet av Gud
bedömer Gay som ett avgörande brott i tiden, »den moderna hedendom 
ens uppkom st«. Taylor delar Gays uppfattning med avseende på den
radikala upplysningen [unbelieving Enlightenment] och de filosofer som
i sin antipati m ot kristendomen kallade sig själva »hedningar«.22 Taylor
understryker att dessa förstod kristendomen inte bara som ett hinder för
vetenskapen utan även för humanismens utveckling:
•
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Moved by the fears and blinded by the superstitions of religion, humans
have been terribly cruel; victims of false beliefs about the good, they have
done themselves and others great involuntary harm; ... Let these errors
be overcome, and they will act beneficently.23
När Taylor talar om den kristna antropologin talar han m ot bakgrund
av tron på »ontic logos«. Av detta följer att även begreppen agape och
nåden blir centrala för honom , därför att tron på en given inneboende
mening ställer människan inför bestämda krav att uppfylla Guds vilja
och plan för världen, vilka inte är möjliga att uppfylla utan agape och
nåden. För att belysa den radikala förändring som sker med människans
mentalitet lyfter Taylor fram de olika formerna av deism, vars filosofiska
representanter lade grunden för den radikala upplysningens materialism
och »hedendom«. M ed avseende på deismens filosofer kan han tala om
ett »post-kristet« sätt att tänka, trots att många av inslagen i deismen
fortfarande reflekterar ett kristet tänkande. Detta »post-kristna« sätt att
tänka visar sig dels i uppfattningen om att Gud har utrustat människan
med en naturlig förmåga till en allomfattande välvilja, och dels i att
deismen genom en om tolkning av »ontic logos« återigen kunde lyfta
fram och betona en av Gud bestämd ordning med människan och värld
en. M en denna ordning är emellertid inte längre på samma sätt ett ut
tryck för en meningsbärande ordning, utan för att allt skapat står i ett
lagbundet ömsesidigt funktionellt tjänande [interlocking order]. Taylor
understryker att om tolkningen av »ontic logos« innebar en förskjutning
bort från tanken på att människan förverkligar ett av Gud bestämt mål,
till tanken på att Gud möjliggjort för människan att förverkliga det av
henne själv bestämda målet. I deismens fokus på människans egen vilja
och förmåga blev behovet av Guds agape och nåd successivt överflödigt.
Detta anser Taylor fick sitt tydliga uttryck i en gradvis omtolkning av
Luthers lära om kallelsen, det vill säga kallelsen att i vardagslivet tjäna
Guds vilja som det högsta goda för vilket agape och nåden traditionellt
uppfattats som oumbärliga. Bejakandet av vardagslivet gick parallellt
med ett successivt förnekande av alla etiska krav som gick utöver det
allmängiltigas nivå. I den »sanna« vetenskapen om människan som ga
ranterade självansvar, lycka och universell medmänsklighet blev läran
om kallelsen till enbart en av människan bestämd social ordning. Taylor
finner att när lockelsen till en sådan om tolkning inte bara fanns bland de
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intellektuella utan i hela samhället i stort, kunde den kristna, »över
bjudande« dimensionen försvinna i stort sett helt om ärkligt.24
Utifrån den centrala roll Taylor tillmäter »ontic logos« som tecknet
på att det finns »högre« och »lägre« sätt att leva, och för vilket agape och
nåden tänks oumbärlig, kan vi förstå varför han inte finner nyckeln till
vad vi kallar sekularisering, i betydelsen »avkristning«, i den ökande
kunskapen och vetenskapen som sådan.25 Nyckeln finner han i deismens »post-kristna« sätt att tänka, det vill säga i betoningen på m än
niskans egen förmåga, hennes förändrade behov och gudsuppfattning.
När Taylor talar om nådens krympande betydelse bekräftar och ytterli
gare skärper han stiftets iakttagelse, »att det nya släktet är åtminstone på
ytan olikt de gångna släktena«:
So grace begins to disappear altogether. Orthodox Christians were not
mistaken in thinking that something crucial had been dropped.26
Ur en annan synvinkel vill emellertid Taylor framhålla, i polemik m ot
dem som vill beskriva deismen som en irreligiös företeelse eller en »halv
hjärtad otro«, att vissa av dess företrädare kunde visa en tacksamhet
inför Guds godhet och omsorg bevisad i skapelsens funktionella ord
ning. Därem ot var denna fromhet »farlig« i och med att den hade öppnat
för den radikala upplysningens otro.
Historikern Dorinda Outram, vill till skillnad m ot Gay inte tolka
upplysningen som en »ny hedendom «, utan hellre visa på upplysningens
mångfaldiga och kreativa religiositet. Outram menar därför att Gay tilllämpar ett alltför snävt perspektiv både på filosoferna och på epoken
som sådan. H on betonar epokens försök att skapa en religiös tolerans
och en förnuftig kristendom, vilket upplevdes som nödvändigt efter det
30-åriga reformationskriget. Epokens religiösa aktivitet finner hon dess
utom i ortodoxins förmåga att bejaka det mänskliga förnuftet, och i nya
rörelsers tillkomst. Bland andra nämner Outram pietism, metodism och
mystika rörelser, vilka har gemensamt att de framhåller den personliga
och emotionella trons företräde framför säkerheten i dogmerna. Tidens
religiösa kreativitet bevisar sig också, menar hon, i deismens förmåga att
fungera som ett sammanhållande band mellan kristendom och veten
skap.27 Outram menar därför att upplysningen är mycket mer än Voltai
res berömda krigsrop, »krossa den skändliga kyrkan«. Outram skriver:
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The century is one of powerful multivarious religious debate and innova
tion, which certainly cannot be encapsulated in Voltaire’s famous battlecry of ’Ecrasez l’in f â m e wipe out the infamy of organised religion.28
När det gällde förnyelsen av kristendomen anser Outram att upplys
ningen födde lika många frågor som den försökte lösa. H on påminner
om att frågan om människans natur löpte parallellt med frågan om Kris
tus natur. Om människan var alltigenom god, vilket behov hade hon då
av tron på en treenig Gud? Försöket att tona ned Kristus som uppen
barelsens centrum och kristendomens specifika kännemärke, väckte
ännu fler frågor i ett begynnande komparativt religionsstudium. Ett stu
dium som inte var inriktat på att ge stöd åt religionen som given genom
gudom lig uppenbarelse. Vad skulle ske med de profetiska budskapen
som enligt traditionen inte kunde vara givna genom förnuftet? Vad inne
bar en förnyelse på förnuftets villkor för bibelns auktoritet, så fylld av
irrationalitet och mirakel som gick emot naturlagarna?29
Slutligen kan vi uppmärksamma att Outram pekar på att Hegel
kunde konstatera att upplysningen svek sig själv då den svek människan
som »hom o religiosus«. Den misslyckades därför med att föra reforma
tionens anspråk på intellektuell och andlig frihet vidare. Den självbild
den förmedlade förhärligade, enligt Hegel, autonom i och självtillräck
lighet på ett sådant sätt att människan gjordes till ett mål i sig själv. H on
förlorade den religiösa längtan, hon fångades i sin egen solipsism, i sitt
eget jag. Taylor visar i sin tur att de intellektuella och andliga frågorna
relaterade till frågorna om identitet, autonom i och frihet, vilka följde
med in i Hegels tid och som Hegel och hans samtida filosofer försökte
lösa, ännu är den västerländska kulturens dilem m a.30
I de följande avsnitten tar jag enbart fasta på de för oss viktiga
hållpunkterna i Taylors gigantiska beskrivning av utvecklingen av vår
moderna identitet, dess frihetsbegrepp och jaguppfattning, som en grund
för vår förståelse av individualismen. Vi kommer att börja med Jaget
som m oralisk källa och René Descartes (1 5 9 6 -1 6 5 0 ) som grundläggare
av den moderna individualismen. Under denna rubrik återfinner vi även
John Locke (1 6 4 2 -1 7 0 4 ) och Immanuel Kant (1 7 2 4 -1 8 0 4 ). Därefter
följer ett avsnitt om N aturen som m oralisk källa. I detta avsnitt är JeanJacques Rousseau (1 7 1 2 -1 7 7 8 ) betydelsefull. I ett annat perspektiv
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hade Kant kunnat ta plats under denna rubrik eftersom de båda hade
gemensamt att de protesterade m ot upplysningens förenklade syn på
moralens och viljans m otivation. Båda ansåg att m otivationen och driv
kraften måste finnas inom oss själva. Den lösning de på var sitt sätt kom
fram till blev viktiga för romantikens expressivism som kan sägas vilja
förena Kants autonom i och Rousseaus betoning på vårt inre känsloliv.

2.4 Jaget som moralisk källa
2.4.1
Descartes dualism
Taylor påminner om att Occams nominalism var teologiskt motiverad.
Den avvisade ett försvar av kunskapen om Gud som innebar att Gud
själv blev bunden till en normativ ordning, vilket vi sett att Occam för
stod som oförenligt med Guds suveräna fria vilja. Taylor finner att något
liknande sker under 1600-talet men med den avgörande skillnaden att
det nu gäller frigörelsen av människans vilja. Förlusten av tilliten till den
sakrala, meningsbärande ordningen, »ontic logos«, får sin tydliga for
mulering i Descartes kunskapsteori som också delvis var teologisk m o
tiverad. M en trots detta, menar Taylor, att den är formulerad utifrån
upplysningens önskan om både en rationell självkontroll och en kontroll
över den tillvaro som omger oss.31 M en denna kontroll krävde inte bara
frigörelsen från »ontic logs«, utan dessutom måste själen, vårt tänkande,
samtidigt frigöras från kroppen som tillhörig den mekaniska, lagbundna
världen. Descartes dualism blev genomgripande. Vi människor förvandla
des i Descartes filosofi till »det tänkande jaget«, vilket Taylor kallar det
»distanserade förnuftet«. M ed detta begrepp menar han bland annat att
när vi distanserat eller frigjort oss från den meningsbärande ordningen, så
kan talet om mening och ändamål endast tillämpas på subjektet, det vill
säga på vårt eget tänkande och handlande och inte på tillvaron som sådan.
Dessutom visade Descartes att det som vi i egenskap av subjekt förnimmer
genom känsloupplevelser, i meningen det subjektrelaterade, inte längre är
det »verkliga« utan endast sekundära, subjektiva erfarenheter och bilder
i vårt medvetande. I motsats till detta står den objektiva kunskap som vi
tillägnar oss genom vårt förnuftiga tänkande, vilken handlar om natu
rens primära egenskaper, det vill säga det som är mätbart. Det Taylor vill
betona i Descartes kunskapsteori är den genomgripande dualismen, att
vi ur detta distanserade perspektiv tillåts förstå den verklighet vi lever i
•
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enbart via tänkandet, inte via kropp och känsloliv.32 Taylor betonar här
att detta konstruerade förnuftsjag blir kroppslöst. Objekt och subjekt
blir åtskiljda genom en djupgående dikotom i, de har vart och ett sin
självständiga existens. Och de egenskaper och värden som förut varit
placerade i objekten som sådana har förflyttats ut ur »verkligheten« och
placerats antingen i människans tanke eller i Guds tanke.33
Det för oss mest grundläggande i Descartes kunskapsteori är alltså
att den gav oss en ny subjektsuppfattning som svarar m ot en ny objekts
uppfattning. Detta kan uttryckas så att vi skaffar oss den objektiva och
sanna kunskapen genom att inta ett »åskådarperspektiv« till den verk
lighet vi lever i. Separerade från vår subjektiva upplevelsevärld betraktar
vi vad som nu blivit den objektiva, neutrala eller avsakraliserade värld
en, det vill säga den värld som tömts på sin inneboende mening och
ordning, för att sedan tillskriva den mening och innehåll genom ett
metodiskt och kalkylerande eller proceduralt tänkande och språk, vilket
ställs i motsats till ett substantiellt, värderande språk som nu enbart hör
hemma hos det kännande subjektet som något sekundärt och subjektivt.
Den nya uppfattningen om subjekt och objekt betyder med Taylors ut
tryck att vi har blivit »självdefinierande«. I det distanserade perspektivet
har vi frihet att själva bestämma mening och ändamål, även innehållet i
verkligheten som sådan. Den moderna individualism som Descartes
grundlägger är därför enligt Taylor en radikal subjektivism. M änniskan
har brutit sig ut ur den givna ordningen och känner sig därför inte längre
bunden av någon sådan. Som självdefinierande subjektet, vars känsloliv
är lagt under det instrumentella förnuftets kontroll ställer vi inte längre
frågor om givna värden och livsmål, åtminstone inte på samma sätt och
med samma självklarhet som tidigare. I den traditionella tron på »ontic
logos« var ett förnuftigt tänkande garantin för att upptäcka en given
ordning, världen som m anifestationen av Guds avsikt och vilja, en ord
ning som ställde anspråk på människan och som var av betydelse för ett
meningsfullt liv. M en i och med Descartes dualism betyder ett förnuftigt
tänkande att genom det metodiska förnuftiga tänkandet skapa objektiva
»sanna« inre representationer eller kopior av den yttre verkligheten, fria
från subjektrelaterade, subjektiva, känslomässiga bedömningar. Taylor
understryker att vi utövar kontroll genom att konstruera ordning utifrån
våra egna behov. Genom sin fullt genomförda dualism kunde Descartes
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garantera människan suveränitet i den materiella världen och Guds su
veränitet i den andliga världen, som tänktes ligga bortom »denna värld«.
Descartes gav människan en position där han med egna ord förklarade
henne jämställd med Gud, »ägare och herre över världen«. Och dess
utom kunde han förklara den fria viljan som den centrala dygden och
högsta värdet.34 Taylor citerar Descartes åsikt om, att det högsta goda är
vår medvetenhet om den fria viljans absoluta suveränitet:
N ow freewill is in itself the noblest thing we can have because it makes
us in a certain manner equal to God and exempts us from being his
subjects; and so its rightful use is the greatest of all the goods we possess,
and further there is nothing that is more our own or that matters more
to us. From all this it follows that nothing but freewill can produce our
greatest contentments.35
Descartes uppfattning, att den fria viljan är det enda som i egentlig m e
ning tillhör oss själva och att den i viss mening gör oss lika Gud, får
betydelse för utformningen av den moderna individualismen. Taylor
ställer här Descartes idéer mot Augustinus som intog ett radikalt reflexivt
förhållningssätt till sig själv, det vill säga att han vände sig inåt m ot sin
egen erfarenhet och sitt eget tänkande, när han sökte efter kunskap om
Gud. Augustinus fokuserade på sin subjektiva erfarenhet och upplevelse
av Gud, och inte på Gud som enbart ett »yttre« objekt för tänkandet.36
Detta förhållningssätt förklarar Taylor som nödvändigt för Augustinus,
eftersom hans sökande efter Gud var intimt sammanlänkat med sökan
det efter självkunskap. Enligt Taylor var Augustinus radikala reflexivitet
ett »ödesmättat proto-cartesianskt steg«, då den kunde bli till en självfokuserande subjektivism i Descartes teori. M en det gjorde samtidigt
honom också till en milstolpe i den västerländska teologiska traditionen.
När Augustinus vände sig bort från det yttre objektiva och m ot sitt eget
inre lärde han att vi måste gå via subjektet för att känna Gud. Augustinus
talar om ’m em o ria \ ett begrepp som vi utifrån hans enträgna uppm a
ning till att vända oss m ot vårt inre kan på ett enkelt sätt förstå både som
en inre mötesplats och återerinringens dialog med G ud.37 Taylor menar:
Let one very famous line stand for many: »Noli foras ire, in teipsum redi;
in interiore homine habitat veritas« (»Do not go outward; return within
yourself. In the inward man dwells truth«). Augustinus is always calling
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us within. What we need lies ’intus\ he tells us again and again. ... our
principal route to God is not through the object domain but ’in’ our
selves. This is because God is not just the transcendent object or just the
principle of order of the nearer objects, which we strain to see. God is
also and for us primarily the basic support and underlying principle of
our knowing activity. God is not just what we long to see, but what
powers the eye which sees. So the light of God is not just ‘out there’,
illuminating the order of being, as it is for Plato; it is also an ‘inner’ light.
It is the light »which lighteth every man that cometh into the world«
(John 1:9).38
Taylor anser att Augustinus vändning inåt, till den verklighet som vi
också bär inom oss själva, ger ett nytt sätt att förstå både människan som
subjekt och relationen mellan Gud och människa. Först och främst visar
han att vi inte kan lära känna Gud om vi inte känner oss själva, det vill
säga att vi inte kan ha någon kunskap om Gud så vida vi inte gör oss
medvetna om vilken betydelse och mening kunskapen eller erfarenheten
i sig har för oss. Detta är enligt Taylor grunden till att Augustinus i sin
»existentiella« kunskapsprocess gav viljan och kärleken en vida större
betydelse i jämförelse med Platons »kosmiska« kunskapsprocess. M en
denna betydelse gick i stort sett förlorad i Descartes kunskapsteori. I
denna gjordes känslolivet till något sekundärt och viljan blev lagd under
det instrumentella tänkandets kontroll. Det mest påfallande i Augus
tinus teologi är enligt Taylors mening att han låter människan förstå sig
själv som Guds avbild i hennes absoluta självnärvaro och självkunskap,
vilken uppnås i vändningen inåt, i återerinringens dialog med Gud.
Denna leder till medvetenhet om att Guds vilja utgör hennes sanna jag,
vilket samtidigt innebär en omskapad vilja och en fördjupad självkärlek
och vilja till utåtriktad kärlek. Människa och Gud, »knower and known«,
förenas till ett genom kärlek. Det som Taylor vill betona är att Augus
tinus visat att människans tillägnande av kunskap om Gud är beroende
dels av vår egen självkunskap och dels av en relation i vilken dialogen är
det centrala. Kunskap om Gud handlar om att Gud återspeglas i m än
niskans egen självnärvaro och självkunskap.39
I tron på tillvarons ordning, »ontic logos«, uppfattade Augustinus inte
Gud som enbart ett transcendent »objekt« utan först och främst som det
»inre ljuset«, den som ständigt upplyser förnuft och tänkande. Taylor
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understryker att Augustinus blev medveten om sin otillräcklighet i den
radikala reflektionen, att den tvingade honom bort ifrån sig själv till
återerinringens dialog med Gud. För Descartes däremot handlade den
radikala reflektionen om att nå en kunskap garanterad och upplyst genom
förnuftets förmåga till ett metodiskt och objektivt tänkande. I den radi
kala reflektionen kunde Descartes i m onolog med det egna förnuftet be
fästa tänkandets självtillräcklighet. Gud reducerades till en transcendent
garanti för att den »konstruerade« ordningen skulle vara den sanna.
Descartes kunde förlita sig på att Gud utrustat människan med medfödda
idéer, om Gud, moralen och de matematiska principerna, givna grundla
gar som utgångspunkt för det metodiska tänkandet.40 Omtolkningen av
Augustinus radikala reflexivitet innebär därför enligt Taylor att:
The step from the imperfect self to a perfect God, so essentially Augustinian in its source, is in the process of mutating into something else. It is not
carried out so as to make God appears at the very roots of the se lf... The
Cartesian proof is no longer a search for an encounter with God within.
It is no longer the way to an experience of everything in God. Rather
what I now meet is myself; I achieve a clarity and fullness of self-presence
that was lacking before.41
Vad betyder då Augustinus »ödesmättade proto-cartesianska steg« för
vår uppfattning om individualismens två sidor? Det väsentligaste som
Taylor vill framhålla, vilket även framgår av citatet, är att medan Augus
tinus möter Gud i sitt inre, så möter Descartes sitt eget kluvna och totalt
oberoende Jag, och att Augustinus i sin uppfattning om ’m em oria5 och
vårt inre som andligt djup [inwardness] var beroende av en moralisk
källa, som var lokaliserad utanför det egna jaget. Augustinus hade så att
säga ett behov av att föra en dialog med någon som hade en grundläg
gande betydelse för hans självkännedom och verklighetsuppfattning,
och som dessutom var någon »större« än han själv. Även om Descartes
inte hade en medveten intention att omtolka vare sig Augustinus subjektsuppfattning eller gudsuppfattning, anser Taylor, att den moraliska käl
lan har internaliserats eller omlokaliserats. Descartes kan i sin radikala
subjektivism visserligen förstå Gud som en yttre moralisk källa, men det
som skapar såväl ett gott liv som identitet och verklighetsuppfattning fin
ner Descartes först och främst inom sig själv i form av det självtillräckliga
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förnuftet. Därmed hade Descartes berett vägen för deismen, i vilken vi såg
att Taylor betonade att nåden och agape förlorade mening, vilket i sin
tur beredde vägen för den radikala upplysningen.42

2.4.2

Lockes anti-teleologi

Locke övertog Descartes idéer men utformade en ännu mer radikal form
av subjektivism. En radikalisering som Taylor framhåller är ett resultat
av Lockes totala antiteleologiska uppfattning, vilken visar sig i idén om
medvetande som en »tom tavla« [tabula rasa]. Locke förkastar D es
cartes idé om ett givet medvetandeinnehåll (de inneboende idéerna).
Detta reduceras till att bestå av de avtryck som den yttre världen avsätter
genom sinneserfarenheten och som tänkandet kan strukturera utifrån
»vetenskapliga lagar« (idéassociation). Locke kan på ett mer radikalt
sätt än Descartes avvisa det utifrån givna, traditioner och auktoriteter,
och kräva att kunskapen ska skapas enbart utifrån det egna tänkandet.
Lockes teori om människan, kunskapen och moralen grundar sig enligt
Taylor på ett ännu större behov av kontroll. Han lägger inte bara käns
loliv och upplevelsevärld under det instrumentella förnuftets kontroll
utan detta gäller också medvetandets innehåll.43 När kunskapen om
verkligheten har begränsats till de fysiska sinnesförnimmelserna reduce
rar Locke även de moraliska värdena. Beroende på hur »avtrycken«
uppfattas kan känslan definieras antingen som lust, vilket är lika med
det goda eller som olust, vilket är lika med det onda. Detta motsvarar de
allmänna och universella värden som upplysningen sökte. Dessutom
understryker Taylor att den anti-teleologiska uppfattningen förnekar
varje given naturlig böjelse i den mänskliga naturen, lika väl som varje
given mening och ändamål. M änniskan blir därmed ett potentiellt ob
jekt för omskapande. H on uppfattas som vilket annat objekt som helst
möjlig att rekonstrueras i den mest rationella riktningen. Lockes män
niska vill Taylor kalla det »punktuella självet« och menar, att hon egent
ligen inte kan relatera sig själv till något annat än sitt förtingligade och
oberoende medvetande som dessutom utgör hennes personlighet och
identitet.44 Taylor citerar Lockes egen definition för att betona att m än
niskan i detta nya tänkande inte definieras som ett själv, utan i en radikal
subjektivism som ett »själv för sig själv«:
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For as far as any intelligent being can repeat the idea of any past action
with the same consciousness it had of it at first, and with the same
consciousness it has of any present action; so far it is the same personal
self. For it is by the consciousness it has of its present thoughts and
actions, that it is a self to itself now, and so will be the same self, as far
as the same consciousness can extend to actions past and to come; and
would be by distance of time, or change of substance, ... the same
consciousness uniting those distant actions into same person, whatever
substances contributed to their production. 45
I sin radikala subjektivism saknar alltså Lockes människa likt en punkt
utsträckning i tid och rum. Hennes liv är inte insatt i en kontinuerlig
livsberättelse, vilken Taylor betonar har funktionen att säga »varifrån
jag kommer, var jag befinner mig och vart jag är på väg«. Den personlig
het Locke beskriver saknar därför sammanhang och helhet, den har
ingen förankring i något som har betydelse utanför henne själv, vilket
Taylor anser vara oumbärligt för att skapa en medveten och personlig
identitet. Den människa som vunnit frihet genom att vara ett självdefinierande och självskapande subjektet har enligt Taylor inte behov av
en gemenskap, eller ett »moraliskt rum«, i vilket ett språkligt samspel
[webs of interlocution] pågår och som ständigt ställer frågor om gott och
ont och meningen med livet.46
Lockes instrumentella tänkande i frågan om personlighet och moral
har även format hans teologi. Taylor lyfter fram Lockes bidrag till den
förnuftiga tron som upplysningen försökte skapa, vilken han presente
rade bland annat i sin The Reasonableness o f Christianity. Den rätta
handlingen motiverades rationellt utifrån budorden som förstås norma
tiva därför att de är givna av Gud. Locke förlitar sig på Gud som lagstift
are och räknar med att Gud för att vilja förstås som sannfärdig ska an
vända sin makt att utmäta lagens straff eller belöning, och att det ratio
nella förnuftet ska vilja det goda för att undgå straff. Den goda hand
lingen är en plikt eller skyldighet till förmån för den egna och det allmän
nas välbefinnande och lycka. Den moraliska källan och drivkraften till
det goda är inte Gud i sig själv i traditionell mening, det vill säga det
handlar inte om Guds agape och nåd, begrepp vilka vi tidigare såg för
lorar sin mening i deismen. När den meningsbärande ordningen, »ontic
logos«, ersatts med den funktionella ordningen, [interlockning order],
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och när dessutom det instrumentella tänkandet har införlivats i teologi
och moraluppfattning, handlar det inte längre om att stå i samklang med
något utifrån givet. Taylor finner att den plats nåden har i Lockes teologi
är mycket begränsad, och menar att den istället avspeglar ett moraliskt
självansvar eller självtillräcklighet, som bottnar i en känsla av frihet från
yttre auktoritet.47
Taylor visar i sin beskrivning av Descartes och Locke att den m o
derna uppfattningen om jaget och friheten innebär ett växande obero
ende. M en för den verkliga frigörelsen menar Taylor att upplysningen
måste invänta Kant.48 Vad Taylor framför allt ser ut att förstå som av
görande är att människan frigör sig både från vår givna »naturliga«
natur och från gudsberoendet. Enligt Taylor innebär utvecklingen att vi
som människor uppfattas såsom:
... we were by nature an agency separable from everything merely given
in us-a disembodied soul (Descartes), or a punctual power of self
remaking (Locke), or a pure rational being (Kant).49

2.4.3

Kants morallag

Upplysningens förenklade, endimensionella moraluppfattning visar sig
inte bara inom deismen, utan den blir också synlig i den förut om 
nämnda m oralfilosofiska utilitarismen. Enligt Taylor är det endim ensio
nella tänkandet ett resultat av upplysningsfilosofernas samstämmiga
åsikt att människan har en naturlig böjelse för det goda. Vi såg exempel
i deismens optimistiska tro på att Guds/Försynens funktionella och än
damålsenliga ordning [interlocking order] stod som en garant för den
framåtskidande utvecklingen. Ett annat exempel såg vi i att moraliska
värden som gott eller ont kunde reduceras till en fråga om lust eller olust.
Dessa förenklingar sätter Taylor i samband med att tanken på en aktiv
Gud skjutits åt sidan till förmån för tron på en passiv Försyn. När den
radikala upplysningen [unbelieving Enlightenment] växte fram angrep
den deismens kvarvarande tro på försynens ordning för att istället hävda
förnuftets absoluta förmåga till självansvar. Rousseau och Kant riktade
i sin tur kritik m ot utilitarismen som förlitade sig på att kunskap och
upplysning skulle motivera människan till det goda, till att verka för den
allmänna lyckan. Både deismen och utilitarism en uteläm nade varje
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fråga om moralens drivkraft och olika viljeinriktningar. I kritiken m ot
vad de båda uppfattade vara en utilitaristisk grund m oralsyn valde
Rousseau att gå en annan väg än Kant. Rousseau blev i vissa avseenden
något av en föregångare till Kant och samtidigt en vägvisare till Naturen
som moralisk källa. En gemensam övertygelse hos båda är att de ansåg
att drivkraften till moraliskt handlande måste finnas inom människan
själv, och dessutom att moraliskt självbestämmande, autonom i, och fri
het är ett och detsam m a.50
Det moraliska området inom människan själv finner Kant i vårt för
nufts natur, den som gör oss till rationellt handlande varelser upphöjda
över all annan natur. För en fullständig autonom i måste vi därför kunna
handla utan hänsyn till naturliga böjelser, vi måste stå fria gentemot
känslor och begär då dessa är underkastade naturens lagar. Och dess
utom måste vi stå fria från diktat av yttre auktoriteter och yttre källor,
»om det så vore Gud själv«.51 När det moraliska området exklusivt har
placerats inom det rationella förnuftets natur kan Kant hävda, att viljan
att handla rationellt för allas bästa är både allmän och universell. Kants
radikala frihetskrav framhåller Taylor som revolutionerande, eftersom
det innebär att den moraliska lagen inte kan ha sitt direkta ursprung
någon annanstans än inom oss själva i egenskap av rationellt förnuft och
moralisk vilja. Därmed menar Taylor att Kant i sin moralteori låter
människan ge sig själv den moraliska lagen.52 Den enda auktoritet Kant
tillåter människan att underkasta sig är förnuftet självt, de principer som
detta formulerar och som därför kan vara universella och allmängiltiga:
This amounts to freedom, because acting morally is acting according to
what we truly are, moral/rational agents. The law of morality, in other
words, is not imposed from outside. It is dictated by the very nature of
reason itself....... And acting according to the demands of what I truly am,
of my reason, is freedom. 53
Kants svar på frågan hur det moraliska ansvaret skulle förverkligas i
praktiken har rötter i den kristna teologin som enligt Taylor tolkas i ett
alltigenom antropocentriskt perspektiv. Till skillnad från den dom ine
rande filosofiska uppfattningen tillstod Kant ett radikalt ont inom den
mänskliga naturen, om än inte formulerat i termer av arvsynd. Han
kunde därför följa R ousseau och göra bruk av Augustinus teologi så
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till vida att han talar om två viljeinriktningar och att det moraliska
handlandet är beroende av en om skapad vilja. M en i Kants tolkning är
det inte Gud som är källan till viljans om skapande, utan denna källa är
vår unika värdighet, det vill säga det rationella förnuftet. Den om 
skapande kraften är den respekt [Achtung] som vi i egenskap av ratio
nellt handlande varelser känner inför m orallagen, eller inför de hand
lingar vi vill se som allm ängiltig lag. Taylor uttrycker det så att Kant
räknar med Förnuftet som en »sekulariserad agape« när han kräver att
de moraliska handlingarna ska uppfylla en universell m åttstock. M ed
detta uttryck menar Taylor att Kant kan förneka alla etiska krav som
sträcker sig längre än de som ryms i den allmänna upplysta moralen.
Taylor vill i m otsats till Kant säga att det finns krav som är Guds krav,
förankrade i relationen mellan Gud och m änniska och beroende av
nåden. Kants uppfattning att alla har samma mål och att det finns en
universell vilja till rättvisa och godhet som växer i takt med förnuftets
upplysning och självansvar var helt i linje med epokens förvissning om
att på »egen hand« nå högre och högre moraliska m ål.54 Taylor förestäl
ler sig att Kants moralteori om självbestämmande och oberoende gav
upphov till en upprymd känsla av frihet. I sin bok om H egel och det
m oderna sam hället menar Taylor att:
Denna syn på det moraliska livet väckte inte bara en upprymd känsla av
frihet utan också en helt ny känsla av fromhet eller religiös vördnad.
Föremålet för denna känsla förändrades faktiskt. Det gudomliga som
inspirerade till vördnad var inte Gud utan fastmer själva sedelagen, det
sig självt givna Förnuftets bud. Människorna tänktes alltså komma det
gudomliga, det som inger ovillkorlig vördnad, som närmast, inte när de
tillbad Gud, utan när de handlade i moralisk frihet.55
I Kants radikala autonom i, självbestämmande genom den moraliska
viljan, sker alltså den verkliga frigörelsen av vår egen vilja, för vilken vi
såg att Taylor menade att upplysningen måste invänta Kant. Frigörelsen
innebär, enligt Taylor, en ytterligare förstärkning av den radikala sub
jektivismen. Förutom att den bortser ifrån beroendet av agape och nåden
innebär den ett grundmurat förnekande av tanken på en av Gud given
mening och ett ändamål oberoende av vår egen vilja. Taylor understryker
också att den radikala autonomin utgår ifrån en förnuftsnatur som i de
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moraliska frågorna kan ställa sig över Gud, och över kraven från all övrig
natur. I den radikala autonomin och antropocentrismen är den moraliska
källan fullt ut internaliserad eller omlokaliserad. Den moraliska källan
har alltså för första gången gjorts immanent i form av vårt eget Jag. Det
konstitutiva goda, det som ligger till grund för ett gott liv är de plikter och
handlingar vårt rationella förnuft vill se upphöjda till allmän lag. Taylor
menar att Kants föreställning om vår goda vilja blir ett möjligt substitut
för Guds nåd, och att Kant därför i hög grad har öppnat för ett icketeistiskt perspektiv på de existentiella frågorna. Själv kunde han likt
Descartes och Locke, och även Rousseau som vi strax ska se, tala utifrån
ett kristet teistiskt perspektiv, då de kunde anta att förnuft och vilja var
skapade av Gud. De förstods vara Guds avbilder vars utveckling som så
dana ingick i Guds plan. M en oavsett detta anser Taylor att när moralens
motivation exklusivt utgår ifrån människan själv blir vi också vår egen
laggivare och Jaget vår moraliska källa.56

2.5 Naturen som moralisk källa
2 .5 .1 R o u sse a u s in re r ö s t
I protesten m ot den förenklade uppfattningen om moral och vilja gick
Rousseau en annan väg än Kant. Istället för att som Kant förstärka det
distanserade förhållandet till världen och det naturligt givna inom m än
niskan sökte sig Rousseau tillbaka till naturen eftersom han upplevde en
intuitiv känsla av samhörighet. M en trots att han kunde lyssna till natu
ren som en inre röst och böja sin vilja där efter, menar Taylor ändå att
Rousseau på sitt sätt föregrep Kant när det gällde att förstärka modern
itetens subjektivism:
... Rousseau is actually pushing the subjectivism of modem moral under
standing a stage further. This is what has made him so tremendously
influential.57
Rousseau hävdade att människan till sin natur var fri och intimt delaktig
i den inneboende kraft och ordning som Försynen hade lagt ned i natu
ren, men att den rådande samhällskulturen och det intellektuella tänk
andet hindrade henne från att leva i samklang med det naturligt givna.
Rousseau gick emot utilitarismens optimistiska förväntan på att det all
männas nytta och lycka kunde motivera viljan till det goda. Tvärt om
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ansåg han att detta innebar ett otillbörligt beroende av andras om dö
men, vilket förde den enskilda in i en kamp mellan den egna viljan och
utifrån påtvingade krav. Taylor visar att Rousseaus strävan efter att för
lägga viljans drivkraft och m otivation i vårt inre var en protest mot
Descartes och Lockes radikala dualism. Rousseau förkastar föreställ
ningen om att vi når kunskap om oss själva, verkligheten och allmängil
tiga mål och värden genom att skilja tanken från känslan. Detta distan
serade och rationella tänkande separerade människan från det naturligt
givna, det skapade inre klyftor och skiljde människor från varandra.
Rousseau återvänder till det traditionella kristna språkbruket och talar
om att människan har åsamkat sig själv ett syndafall. Förbindelsen med
den givna naturen var bruten och naturens röst inom oss hade tystnat.
För att återskapa kontakten med det naturliga och återfå en sann iden
titet och frihet, det vill säga självbestämmande och oberoende av på
tvingade yttre krav, måste människan åter lära sig att lyssna till sitt eget
samvete och känsloliv som den inre rösten.
Rousseau återaktualiserade Augustinus doktrin om viljans bunden
het och talar om ett återställande, ett omskapande av viljan. Även vad
det gäller Rousseau betonar Taylor skillnaden gentem ot Augustinus,
därför att det är i om tolkningen av Augustinus teologi han finner för
stärkningen av subjektivismen. Enligt Augustinus som format sin teologi
utifrån tron på en reell arvsynd var omskapandet av människans vilja
beroende av Guds agape och nåd. Den goda viljans motsats var obero
endet som ledde till gudsfrånvända begär och en moralisk förfallen vilja.
M en för Rousseau, som definierat godhet identiskt med frihet till själv
bestämmande, innebar en god vilja att i de moraliska valen vara bero
ende enbart av sig själv. Bundenheten till yttre krav och andras om dö
men blir sålunda för Rousseau lika med den moraliskt förfallna viljan.
Och medan Augustinus möter Gud i sitt inre och blir medveten om sin
egen otillräcklighet, möter Rousseau naturens »impulser« som den inre
rösten, sitt eget samvete. Genom att lyssna till de känslor som naturen
frammanar menade Rousseau att viljan skulle omskapas. Den skulle låta
sig motiveras och drivas av de känslor och det förnuft som ville skapa en
gemenskap fri från själviska och beräknande moraliska val, och i vilken
alla fritt ville det allmännas goda.58 Återigen pekar Taylor på det mins
kande gudsberoendet och minskande behovet av Guds nåd som en avgö
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rande faktor i framväxten av de nya alternativa källorna och modern
itetens jaguppfattning och frihetsbegrepp:
In the orthodox theory, the source of the higher love is grace; it is the God
of Abraham, Isaac, and Jacob. For Rousseau (without entirely ceasing to
be God, at least of the philosophers), it has become the voice of nature.
... An Augustinian picture of will has been transposed into a doctrine
which denies one of the central tenets of Augustine’s theology.59
Taylor lyfter fram Rousseaus självbiografiska roman Emile som inte bara
uttrycker tillit till den naturliga godheten, önskan om autonomi och att
vara att sin egen auktoritet. I denna finner Taylor Rousseau ge uttryck för
en i tiden befintlig längtan efter inre helhet, att komma i kontakt med sig
själv. Taylor återger Rousseaus känsla av bundenhet och kluvenhet:
’I long for the time when, freed from the fetters of the body, I shall be
myself, at one with myself, no longer torn in two, when I myself shall
suffice for my own happiness.’60
Det språk Rousseau genomgående använder är ett språk som på ett helt
nytt sätt kan identifiera naturen med vår naturliga godhet och som kan
visa att vår inre röst är förmögen till att bestämma vad som är det goda,
och därmed förena människor och natur i en känsla av allomfattande
helhet. Taylor anser att den tillit till vår egen förmåga som Rousseau
visar i Emile, är i det »närmaste häpnadsväckande«, eftersom han i rol
len som den savojiske prästen bekänner sig stå i den augustinska tradi
tionen. Källan till enhet och helhet som Augustinus finner endast i Gud,
finner Rousseau inom sig själv.61 I samma biografi kan vi se hur R ous
seau lovprisar samvetet: »Samvetet! Samvetet! En gudomlig instinkt, en
odödlig röst från himlen, en säker vägledning, given den ändliga männi
skan som förnuftig och fri gjorts till fullkomlig domare över gott och
ont; »making men like to G od!«6z
Rousseau blir början på Naturen som moralisk källa genom att han
formulerade ett språk som kunde ge ord åt, vidga och fördjupa en befintlig
längtan i tiden efter att frigöra förnuftet från de »vetenskapliga lagarnas«
diktat för tänkande och känsloliv. Och bortsett från det språk han använ
der sig av menar Taylor att Gud/Försynen står kvar som förmedlare och
delaktig i den inre rösten. M en att Rousseaus hängivenhet över känslorna

som en inre moralisk källa och vägen till en instinktiv vilja till godhet har
gjort det möjligt att låta känslolivet övergå till att fullt ut bli ett substitut
för Guds nåd.63 Detta ser Taylor ligga nära tillhands då Rousseau menar
att källan till glädje och tillfredsställelse är vår förmåga att stå i en intim
förbindelse med oss själva, med vårt eget känsloliv och samvetet som
naturens röst i vårt inre djup. Detta är själva »förnimmelsen av tillvaron«:
Rousseau even gives a name to the intimate contact with oneself, more
fundamental than any moral view, that is a source of joy and content
ment: »le sentiment de l'existence.«64

2.5.2

D et expressiva uttrycket

Rousseau visade vägen till naturen som den moraliska källan, men tog
själv aldrig det steg som vissa av företrädarna för romantikens expressivism tog.65 Även om han uppfattade naturens kraft, dess élan, som
något av ett »substitut« för Guds nåd, lösgjorde han aldrig den inre
rösten från Gud/Försynen som dess ursprung. M en i romantikens expressivism kunde de känslor som den inre rösten frammanade förstås
mäktiga att i sig själva, i likhet med »Kants förnuft«, avgöra vad som är
det goda eftersom naturens kraft är det goda. Återigen visar Taylor en
ytterligare förstärkning av individualismens subjektivism:
... the inner voice of my true sentiments define what is the good: since the
élan of nature in me is the good, it is this which has to be consulted to
discover it. Rousseau never took the radical step to this much more
subjectivist position. ... All that was needed was for the inner voice to cut
loose from its yoke fellow and declare its full moral competence. A new
ethic of nature arises with Romantic expressivism, which takes this step.66
Den inre rösten är här inte bara som hos R ousseau lösgjord från ett
traditionellt teistiskt schema, utan också från Rousseaus deism och
den på kristen substans reducerade gudsbilden. Risken blir, sett ur ett
kristet perspektiv, att det enda som kommer att kvarstå är en obestäm 
bar panteism.
Förutsättningen för naturen som källa sträcker sig tillbaka till den tid
då »ontic logos« började förlora trovärdighet. Tilliten till att männi
skan, genom att rationellt betrakta en yttre ordning, kunde se sig själv
som insatt i ett av Gud givet meningsbärande sammanhang, ersattes av
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deismens förtröstan på delaktighet i Guds/Försynens funktionella ord
ning. När också denna förtröstan allt mer förlorade trovärdighet samti
digt som människan inte längre kunde känna sig tillfreds med dualismen
och det instrumentella tänkandet träder naturen som källa in som för
klaring på delaktighet i en större ordning. Vi ser att utvecklingen har rört
sig bort från det yttre till det inre, från det objektiva till det subjektiva.
I romantiken är det inte en manifestation av Guds skapelseordning som
kommer till uttryck och som människan har delaktighet i. Flär är det
människan som subjekt som genom sin känsla uttrycker delaktighet
antingen i den livskraft som genomströmmar all natur, eller i en Gud i
eller bortom naturen. Under romantiken får kontakten med naturen en
självständig och avgörande betydelse, känslan får ett värde i sig.67 För
ståelsen av naturens kraft som en i oss själva inneboende källa åtföljdes
av en expressiv syn på det mänskliga livet. Romantikens expressivism
betyder en ny teori om människan och språket, som förväntades hela
upplysningens kluvna människa genom att förena kropp och själ, upp
levelsevärld och tankevärld. Det kunde rädda henne från det »distanse
rade tänkandets dödliga grepp«:
It is now what realizes and completes us as human beeings, what rescues
us from the deadening grip of disengaged reason.68
Det expressiva, kreativa och nyskapande språket, som ska förstås i vid
mening och innefatta även kroppsspråket, blir tillsammans med konst
arterna de främsta medierna för att uttrycka känslan av enhet och
delaktighet i en ordning större än människan själv. Konsten kunde inte
längre betraktas som avbildning, ’m im esis', utan den måste förstås som
skapande, ’p o ie sis\ ett unikt uttryck för en kreativ, nyskapande process.
Ser vi vad den expressiva verksamheten eller det expressiva uttrycket
innebär, kan vi också se att expressivfsmens antropologi handlar om
självmedvetande och självkänsla, om självförverkligande och identitet.
Självmedvetandet är en vision hos jaget och därmed också en självkänsla
som kommer till uttryck genom språket och konsten. Dessa medier be
skriver inte bara en värld utan dessutom uttrycker de en m edvetande
form där tänkandet är oskilj bart från känslan, vilken som sådan har ett
inneboende tankeinnehåll. Expressivismens antropologi blir ett helande
från dualismen som kom med Descartes genom att känsla, tanke och
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vilja åter blir ett oskilj bart helt. I den expressiva antropologin förenas
dessutom det omedvetna med det medvetna, det omedelbara med det
medelbara. Kropp och själ, vår natur och vårt medvetande bildar en
harmonisk enhet, allt sprunget ur samma källa. I det expressiva ut
trycket kommer den skapande konstnären till klarhet över sig själv och
världen, vilket föder ny självmedvetenhet och ny självkänsla som leder
till ett självförverkligande som klargör identiteten. Det färdiga verket
uttrycker ett budskap som är identiskt med konstnärens känsla och vi
sion, men som för den skull inte kan bedömas som något »subjektivt«,
då det är ett autentiskt uttryck för den sanna naturen. Det kan som
sådant ställa anspråk på sanning, och det behöver därför inte heller med
nödvändighet referera till något utöver sig själv. Romantikens formule
ring av det expressiva uttrycket förde till att både konstnärer och intel
lektuella vände sig till känslorna som moralisk källa och vägvisare. All
skapande konstnärlig verksamhet kunde förstås som ett nytt sätt att
uttrycka upplevelsen av det transcendent numinösa i den traditionella
tron.69 Religionen syntes möjlig att ersättas av konstarterna genom den
sublima känslan av förverkligande, helhet och frihet de frammanade:
Herder puts it too bluntly: »The artist is become a creator God«. ... As
a mediator of spiritual reality to humans, the artist can be likened to a
priest, as Schleiermacher sees i t , ... a true priest of the Highest in that he
brings Him [God] closer to those who are used to grasping only the finite
and the trifling; he presents them with the heavenly and eternal as an
object of pleasure and unity.70
Romantikens expressivism kunde ge ord åt att människans natur var
ämnad att komma till kreativt utryck. Herder vidareutvecklade Rous
seaus tankar till en teori om språket, vilket inte bara tänktes sammansatt
av tecken som får sin betydelse genom att det refererar till något, utan
språket förstods också som det nödvändiga mediet som skapar och ut
trycker självmedvetandet. Det expressiva språket är lika med en speci
fikt mänsklig medvetandeform. Denna expressiva antropologi formulerar
Herder i en tid när människan kommit att förstå sig delaktig i en mäktig
livsström, vilken han beskriver som en känsla av sympati som genom
strömmar all natur. Herder utgår ifrån tesen att »varje människa är sitt
eget mått, ett mått som består av ett för henne själv unikt ackord, en sam-
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klang av alla hennes känsloförnimmelser.«71 Taylor understryker att det
»mått« Herder beskriver blir »fött« inom människan själv, vilket innebär
att varje enskild människa äger en absolut originalitet som ska förverk
ligas. Det är enligt Taylor en för henne unik väsensegenskap som i för
verkligandet inte kan tillåta att något utifrån kommande tvingar sig på.
Tesen innehåller därför något nytt som han anser överskrider både den
grekiska filosofin och kristendomen. Såväl Aristoteles tal om att för
verkliga en bestämd Form som Paulus nytestamentliga tal om att för
verkliga gåvor utifrån en viss kallelse, innebär att det finns något på
förhand givet. Vad som blir nytt i Herders tes är att denna innehåller ett
förverkligande som inte kan vara beroende av någon utifrån given mening
eller ändamål.
Taylor förefaller mena att även om Herder åter tar upp Aristoteles
holistiska syn på människan och dessutom tanken på förverkligandet av
ändamål så handlar det ändå om, att det som människan förverkligar
och definierar sig i relation till är hennes egen »m åttstock«, eller unika
väsensegenskaper. Herders tes är därför jagrelaterad och omfattar lika
väl som i fråga om Jaget som moralisk källa föreställningen om männi
skan som ett självdefinierande subjekt. Idén om en absolut originalitet
leder enligt Taylors mening till en radikal individuationsprocess, det vill
säga att självförverkligandet sker i ett radikalt oberoende, som också
formar identiteten. D essutom avspeglar idén en uppfattning om att
människan har nått en känsla av att vara »ett själv« som bär på ett inre
djup, »djupare« än vad Augustinus tänkte. Istället för ett beroende av
det givna meningssammanhanget upplever människan en känsla av obe
roende som leder till en medvetenhet om att hon själv måste, genom att
uttrycka sig själv, skapa mening, ändamål och identitet.72 Detta finner
Taylor visa sig i modernitetens intensiva strävan efter autenticitet och
självförverkligande. Vi har ett behov av att veta och ge uttryck för »vem
jag är«. I den moderna kulturen har expressivismen enligt Taylor kom 
mit att bli till en hörnsten och autenticiteten till ett mäktigt ideal:73
If nature is an intrinsic source, then each of us has to follow what is
within; and this may be without precedent. We should not hope to find
our models without. This has been a tremendously influential idea.
Expressive individuation has become one of the cornerstones of modern
culture. So much so that we barely notice it, and we find it hard to accept
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that it is such a recent idea in human history and would have been
incomprehensible in earlier times.74

2.5.3

Positiv och negativ individualism

Vi har sett att de alternativa källorna tar form vid sidan av den tradi
tionella gudstron, eller Gud som moralisk källa, och att de sätter m än
niskans jag i centrum. Descartes står som grundläggare av den m o
derna individualism en, bland annat genom en »ödesm ättad« om tolk
ning av Augustinus fokus på det inre livet, som i Descartes om tolkning
förlorade sin självklara förbindelse med något utifrån givet. Denna nya
jagidé övertogs sedan av Locke och kom till uttryck i hans anti-teleologi och idén om själ vet som ett »själv för sig själv«. Tillsammans med
Kants idé om att friheten kräver att morallagen är given av oss själva
mynnar dessa idéer ut i tanken på en radikal frihet, som kan avvisa alla
utifrån kom m ande krav. Detta nya frihetsbegrepp, som inte erkänner
några yttre gränser, representerar i Taylors tänkande den negativa
individualism en, vilken vi också har kallat för »subjektivism«. Båda
dessa alternativa källor har, när de urartat till att låta jaget vara den
allom fattande referenspunkten, ställt sig över den gem enskap som
kännetecknas av det språkliga samspelet. En gemenskap som vi funnit
vara oumbärlig i Taylors teori om m änskligt liv, i vilken människans
dialogiska natur är central. D et är detta illusoriska oberoende som vi
finner att Taylor vill framhålla som själva kärnan i den negativa individ
ualismen. Detta skenbara oberoende leder inte bara till en subjektivism
utan det kan även ta sig uttryck i en relativism där ingen livsstil kan
sägas vara bättre än någon annan, och att det därför måste vara upp till
varje enskild m änniska att i m onolog med sig själv välja den som hon
har mest lust till. Taylor talar här även om en radikal antropocentrism .
M ed detta menar han att vi tror oss vara ensamma i ett gudlöst kosm os
utan inneboende mening och därför döm da till att själva skapa m e
ning. D essutom talar han om en nihilism som kännetecknas av att det
överhuvudtaget inte finns några frågor av betydelse och därför endast
meningslöshet.75
Hur ser då den positiva formen av individualism ut? Expressivismen
innebar en ny antropologi, en holistisk syn på människan, en betoning på
vår dialogiska natur och förståelsen att det är genom språket i vid mening
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som vi tolkar och förstår oss själva och världen. Till det positiva hör också
kravet på autenticitet. Som jag förstår Taylor är detta krav en naturlig följd
och en inneboende aspekt i den expressiva antropologin. I det expressiva
uttrycket definieras en inre vision och känsla av oss själva och verkligheten,
vilken blir medveten och klargjord just genom att komma till språkligt ut
tryck. Det gör oss bland annat medvetna om vad vi värderar som högre eller
lägre, vad som har större eller mindre betydelse. Vi blir med andra ord
medvetna om vad som konstituerar vår personlighet och får en medveten
identitet. Taylor betonar att kravet på autenticitet har blivit ofrånkomligt i
en kultur i vilken vi kommit att förstå att vi själva måste upptäcka och
uttrycka identitet, bestämma vad som är det äkta, det autentiska i vårt liv.
Den moderna individualismen i positiv mening ställer krav på att vi tar
ansvar för de värden och den tro vi omfattar, och tillsammans med kravet
på autenticitet, vilket Taylor framhåller som ett frihetsideal, leder detta till
ett liv i större självansvar. Betydelsefullt i denna utveckling är också ett
ökat självbestämmande, vilket Taylor ser som värdefullt så länge det inte
övergår i ett illusoriskt oberoende som inte är lyhört för några yttre krav.
Dessa olika drag utgör enligt Taylor den positiva sidan av modernitetens
individualism.76 Trots de risker som finns inneboende i individualismens
krav på autenticitet vill han alltså försvara detta som en positiv sida i
individualismen och ett värdefullt ideal i den moderna kulturen:
I believe that in articulating this ideal over the last two centuries, Western
culture has identified one of the important potentialities of human life.
Like other facets of modern individualism - for instance, that which calls
on us to work out our own opinions and beliefs for ourselves - authenti
city points us toward a more self-responsible form of life. It allows us to
live (potentially) a fuller and more differentiated life, because more fully
appropriated as our own. There are dangers ... When we succumb to
these, it may be that we fall in some respects below what we would have
been had this culture never developed. But at its best authenticity allows
a richer mode of existence.77
Taylor riktar därför kritik m ot dem som betraktar sökandet efter att
uttrycka en autentisk subjektivitet som ett uttryck för subjektivism,
egoism eller narcissism. I motsats till dessa kritiker vill Taylor kritisera
den negativa formen av individualism för att återupprätta autenticiteten
som ett ideal.78
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Vår kommande undersökning av den individualism som finns inne
boende i det lågkyrkliga Luleå stift bör ses m ot bakgrund av hur vi upp
fattar möjligheten att tolka Gud i den moderna kulturen. Vi har sett att
Augustinus blev en milstolpe i den västerländska teologin på grund av
den uppmaning han gav: »Do not go outward; return within yourself. In
the inward man dwells truth«. I protest m ot upplysningens från naturen
alienerade människa formulerade Rousseau ett språk som på nytt kunde
uppmana till en vändning inåt, bort från det yttre objektiver ande tänk
andet till en inre dialog, om än i annan form än Augustinus. Därmed
skapades en möjlighet till att återknyta, om än inte återvända, till den
»positiva individualism« som Augustinus representerar. Trots att expressivismen innebär en förstärkning av det subjektiva, som kan urarta till
subjektivism, är det tydligt att Taylor uppfattar att det från Rousseau
nedärvda talet om naturens kraft (élan) eller den »inre rösten«, är fören
lig med en kristendom som bevarar den ursprungliga kristna grund som
Augustinus byggde på:
What is primary is the voice within or, according to other variants, the
élan running through nature which emerges inter alia in the voice within.
Orthodoxy is believable, for those who believe it, ultimately as the best
interpretation of this voice or élan. This is in any case the ultimate logic
of a theory of nature as inner source, even if this was not entirely
appreciated at its inception.79
Taylor visar klart att Rousseaus behov av den intima kontakten med sig
själv och sitt inre, vilket lett till den moderna kulturens subjektiva inrikt
ning och fokus på det inre, kan förstås som en fortsättning och förstärk
ning av Augustinus. Vi kan till och med tänka oss att Augustinus är ett
exempel på att det inte finns några »vattentäta skott« mellan källorna,
och att Rousseau och Augustinus representerar olika sidor - dragningen
m ot panteism respektive en tydlig teism - av den spänning som Taylor
menar finns mellan dessa källor i den moderna kulturen. Inriktning på
det subjektiva och det egna känslolivet behöver alltså enligt Taylor inte
med nödvändighet lösgöra det inre känslolivet från Gud som källan, och
förfelas till subjektivism:
At first, this idea that the source is within doesn’t exclude our being related
to God or the Ideas; it can be considered our proper way to them. In a
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sense, it can be seen just as a continuation and intensification of the
development inaugurated by Saint Augustine, who saw the road to God as
passing through our own reflexive awareness of ourselves. The first va
riants [ex. Rousseau] of this new view were theistic, or at least pantheist.80
Augustinus levde i den självklara tron på en meningsbärande ordning.
Det var därför naturligt för Augustinus att tänka att Gud var både »inom«
och »utom« oss. Taylor menar att det i den moderna kulturen är möjligt
att tolka Gud på ett liknande sätt som Augustinus, nämligen att Gud som
källa är både »utom« och »inom« människan som subjekt. M en med den
skillnaden att denna källa har blivit mer subjektiv, mer »vår egen«. Denna
förändring är en naturlig följd av att »ontic logos« idag endast kan omfat
tas och tolkas genom den personliga erfarenheten och känslan, och att den
yttre källan endast kan visa sig genom den »resonans« som den skapar i
människans inre. Taylor vänder sig mot dem som tillmäter expressivismen
ett värde, men vill bortse från nödvändigheten av att erkänna en yttre
moralisk källa som kan genljuda inom människan:
What gets lost from view here is not the demands of expressive fulfil
ment, ... Rather, ... the search for moral sources outside the subject
through languages which resonate within him or her, the grasping of an
order which is inseparably indexed to a personal vision.81
Taylor visar att modernitetens frihetsbegrepp och vår förståelse av att
människan till sin natur är en varelse som uttrycker sig genom språket
har skapat nya alternativ. För att tolka Gud i den moderna kulturen är
det möjlig att låta den traditionella teistiska källan blandas med de alter
nativa källorna. Detta är något som enligt Taylors mening både kom pli
cerar och berikar teologin och m oralfilosofin i den moderna kulturen.
Vi kan i Taylors författarskap ana en vision om Guds återkomst i den
moderna kulturen. I introduktionen till sitt verk om H egel menar Taylor
att expressivismens antropologi och teori om språket innebar en önskan
om att övervinna klyftan mellan kropp och själ, mellan upplevelsevärld
och tankevärld mellan det objektiva och det subjektiva, vilket skapats
genom Descartes och hans efterföljare. Expressivismen ville nå fram till
att förklara hur dessa »motsatser« kunde försonas till en helhet, bilda en
syntes genom ett ömsesidigt utbyte eller en växelverkan. Just genom att
denna nya »livskänsla« strävade efter att övervinna upplysningens kluvna
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människa så har den enligt Taylors mening bidragit till att skapa en ny
möjlighet att tala om Gud på ett meningsfullt sätt, som talar direkt till
den nutida människans livsförståelse.82 Vad som gör den följande under
sökningen av lågkyrklighetens teologi och kyrkosyn intressant är att vi
kan anta att lågkyrkligheten, genom influenser från pietismen, var på
verkade av expressivismen. H os lågkyrkligheten förelåg alltså redan
vid dess tillkom st under det sena 1800-talets debatt, åtminstone som ett
frö, det nya sätt att tala om Gud som Taylor menar kan ha en framtid i
den moderna kulturen.
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4 PMFi 1941, s. 70. (Kristian A. Fellström, 12 Taylor 1989, s. 82. Se även Hägglund
kontraktsprost och kyrkoherde i Skellefteå 1966, s. iöoff, i74ff, Nordin 1995, s. 213,
Nylund 1972, s. 41.
landsförsamling).
5 Uttrycket att människan blir Gud själv i
det moderna samhället definierar en jag
uppfattning i vilken människans »helighet
och okränkbarhet« är henne given enbart i
egenskap av autonom individ, och att källan
till autonomi finns exklusivt inom henne
själv. Boli finner att individualismen gick in
i en ny fas under 1800-talet, vilket t.ex.
nykterhetsrörelserna och inte minst de väx
ande väckelserörelserna är ett tecken på.
Bland dem som anslöt till väckelserörels

13 Taylor 1989, s. 161.
14 Taylor 1989, s. i4ff, i9 ff, 9 iff, i6 o f,
342. Taylor påminner om att innebörden i
»ontic logos« varit central i den kristna tra
ditionen och att förlusten av tilltron till dess
allmängiltighet har kunnat jämställas med
gudsförnekelse. Taylor 1989, s. 220. Jmf.
Bråkenhielm 1992, 2 iff. Bråkenhielm skri
ver: »Den graderade världsbilden går som
en röd tråd genom hela den kristna idé
historien.« I modern teologi och filosofi rik
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tas inte sällan kritik mot denna ontologi.«.
Bråkenhielm 1992, s. 27.

1580-och 1590-talen; på 1640-talet var det
inte längre så.« Toulmin 1995, s. 73.

i5Taylor 1989, s. 93f.

21 Taylor 1989, s. 81, 246L

16 Taylor 1989, s. 93.

22 Gay 1995, s. 8ff, 44, 44 n. 6, 69ff, 93ff.
Gay visar att den klassiska antika filosofin
erbjöd upplysningens filosofer ett alternativ
till sekularism till kristendomen, antiken
blev en vägvisare till sekularism. Taylor in
kluderar främst Epikuros och Lucretius som
tiden f.Kr. förnekade det gudomliga då
denna tanke störde psykets jämvikt och sjä
lens ro. Taylor 1989, s. 345L Om dem som
kallade sig »pagans« sägs: »What they see
themselves as striving to undo is precisely
the Judeo-Christian call to ‘holiness’, to a
life on God’s terms.« Taylor 1989, s. 346.

17 Hägglund menar att Luther i mycket
följde den nominalistiska traditionen samti
digt som han bröt radikalt mot den
occamistiska teologin när det rörde det
grundläggande trosinnehållet. Hägglund
1969, s. i8 8 f. Se även Radier 1995, s- 7°>
Lindbom 1995, s. 12, i8ff. Lindbom fram
håller att: »Renässansens profana triumf är
... att det genom rumsbegreppet skapats
föreställningen om homogenitet ... upplevt
inom naturen själv.« Lindbom 1995, s I 9 Eliade menar, i det religionshistoriska per
spektivet, att den religiösa människan inte
kan acceptera homogeniteten. I hennes
värld har rummet avbrott men inte upp
levda inom eller riktade mot naturen själv,
utan »utåt« mot det transcendenta, i mot
sats till den profana människan som upple
ver rummet homogent utan avbrott... mel
lan kvalitativ olika delar. Eliade 1968, i4ff.
Rummets icke-homogenitet har sitt upphov
i att: »Något som icke är av denna världen
har på ett bjudande sätt gett sig till känna
och därmed angivit en riktning eller före
skrivit ett förhållningssätt.« Eliadei968, s.
18. (Eliades kursiv.)
18 C. A. Aurelius 1995, s. 87 (citat ur
Luthers Werke 21).
19 Christensen-Göransson 1979, s. 3off.
Nordin 1995, s. 212, 219L
20 Toulmin skriver: »Inom teologi eller filo
sofi kan man [under renässansen] (med rim
lig intellektuell blygsamhet) använda sin
nedärvda kulturs tankegångar som person
liga arbetshypoteser; men man kan inte för
mena andra rätten att för sin del välja andra
arbetshypoteser, än mindre inbilla sig att
den egna erfarenheten skulle ’bevisa’ san
ningen i en sådan uppsättning åsikter och
därigenom ofrånkomligen vederlägga alla
andra.« Toulmin 1995, s. 53. Och vidare:
»Ett skeptiskt accepterande av tvetydighet
och förmåga att leva med ovisshet var allt
jämt hållbara intellektuella attityder på

23 Taylor 1989, s. 330.
24 Bejakandet av vardagslivet, »affirmation
o f ordinary life« som Taylors uttryck för
Luthers lära om kallelsen, att Gud ska tjä
nas i vardagslivet och inte i kloster och and
ra avskilj da »heliga« aktiviteter, blir för ho
nom en betydande faktor i den moderna
identitetens framväxt. Taylor 1989, s.
21 iff, 2 i8 ff, 334. »Sanctification in the
Judaeo-Christian tradition ... does indeed
involve embracing a higher morality. But
this is not defined only in terms of certain
’higher’ activities, or love of the order of
things. These don’t exhaust what it means to
be dedicated to the cause of God. Moreover,
this cause includes an affirming of life,
which incorporates what I have called
ordinary life. ... the force of the affirmation-som ething humans can’t match on
their own, but which they can participate in
by following God. ... In the Christian case,
the key notion is that of agapé, or charity,
God’s affirming love for the world (Joh
3:16), which humans through receiving can
then give in turn. ... It is this extra dimen
sion which Deism drops from view. « Taylor
1989, s. 270.
25 Taylor 1989, s. 255 ff, 264ff, 3o8ff,
33ïf.

26 Taylor 1989, s. 271.
27 Outram 1995, s. 4, 31, 34ff, 43ff.
Outram lyfter fram pietism som både en
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positiv politisk och social kraft och som ett
negativt oroselement, beroende på social
kontext. Outram 1995, s. 46. Toulmin be
skriver flykten från renässansens »skep
tiska« humanism in i upplysningens visshet
som teologiskt motiverad genom det 30åriga krigets verkningar. Toulmin 1995, s*
i 0 9 ff.

28 Outram 1995, s. 35.
29 Outram 1995, s. 39ff.
30 Outram 1995, s. 32f, 45h Taylor 1986, s.
669 ff.
31 Taylor 1989, s. i4 8 f, 248h
32 Taylor 1989, s. 94, i4 5 f, i6 2 f, 175,
i86ff.
33 Cassirer kan i likhet med Taylor tala om
1600-talets sekulariseringssträvan som en
strävan efter att befria läran om människans
natur och känsloliv från det teologiska tän
kandets herravälde och ställa den denna på
en filosofisk, och till och med på en matema
tisk, grundval. För Descartes får »naturen
en annan klang« än 1500-talets tänkande.
Livet drar sig undan från naturen och till
människans tänkande. Så blir till exempel
växterna och djuren »själslösa automater«
underkastade mekaniska lagar. Naturen,
som objekt för kunskap, förtjänar varken
kärlek eller beundran, det som är värt be
undran är kunskapen själv, tänkandet med
dess inneboende kraft att begripa all natur,
hela universum på ett matematiskt sätt.
Cassirer 1940, s. 64, iooff.
34 Taylor 1989, s. 143 -1 5 8 , Descartes's
Disengaged Reason, spec. i4 4 ff, i5 3 ff,
i5 5 f, 182. Jmf. Toulmin som menar att
Descartes anser att vi kan ta ansvar för gil
tigheten i våra beräkningar men inte för
våra känslor som »trasslar till« det logiska
tänkandet. Dessutom att det i Descartes in
dividualism finns en känsla av »solipsism«,
föreställningen att varje individ som psyko
logiskt subjekt »så att säga är fångad inuti
sitt huvud« där reflektionerna begränsas till
de sinnesförnimmelser som når tänkandet.
Toulmin 1995, s. 6j îî . Wulff definierar so
lipsism som övertygelsen om att jaget är den
enda verkligheten, andra människor och

världen är jagets egna skapelser. Denna
kunskapsteoretiska ståndpunkt omfattas
enligt Wulff i mer eller mindre modifierad
form och varierande grad av nästan alla
större filosofer allt sedan Descartes. Wulff
1993, s. 590.
35 Taylor 1989, s. 147. Taylors citat är
hämtat ur Descartes korrespondens med
drottning Christina av Sverige. Se också
Cassirer 1940, spec. kap. II, Descartes som
drottning Christinas lärare i etik, s. 57-83, i
vilket Cassirer låter relationen mellan dessa
två tjäna som typexempel på 1600-talets
hela andliga struktur. Drottning Christinas
problem var den fria viljan, frågan om arv
synd, om passionernas natur och om aukto
ritet och frihet.
36 Den radikala reflexiviteten är ett per
spektiv i i:a person sing. Taylor beskriver
det så, att vi gör oss medvetna om vår egen
medvetenhet, vi försöker erfara vår egen er
farenhet, vi fokuserar oss på hur världen är
för oss. Den radikala reflexiviteten går alltså
utöver vårt tänkande i allmänhet, vi gör oss
på ett mer påtagligt sätt medvetna om vår
upplevelse av det erfarna objektet. Taylor
1989, s. 130 ff.
37 Taylor 1989, s. i32ff, i4off. Taylor på
minner om att Augustinus ’memoria' är nå
got annat än Platons »minne«, och att
’m em oria’ blev förebilden till Descartes
teori om medfödda idéer. Även Ware beto
nar ’m em oria’ knutet till intellekt och ande,
och att Augustinus visar att det är i detta
begrepp som den medvetna identiteten och
kontinuiteten är rotat. Ware, 1 9 9 9 s. 58 f.
38 Taylor 1989, s. 129.
39 Taylor 1989, s. i36ff.
40 Taylor 1989, s. i56ff.
41 Taylor 1989, s. 157. (Taylors kursiv.)
42 Taylor 1989, s. 143, 15iff. Taylor på
minner om att det är anakronistiskt att läsa
in Descartes i den tolkning som de kom 
mande deisterna och ateisterna gör av hans
idéer, även om han öppnat för en sådan tolk
ning. Taylor 1989, s. 324. När Gay ställer
frågan om Descartes beredde väg för en »in-
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aktiv kristen« Gud och materialism, eller
om han tvärt om var en buffert mot ateism,
står det klart att Gay anser att Voltaire och
filosoferna kring honom kunde nyttja
Descartes, så att han tjäna deras egen strä
van mot sekularism. Gay 1996, s.i4 5 ff.
Cassirer lyfter fram det faktum att Descar
tes filosofi fick bundsförvanter inom kyrkan
själv, en ny generation teologer kunde här
hämta sina vapen i striden mot otron. Men
detta förbund mellan teologi och filosofi vi
lade enligt Cassirer på en bräcklig grund, då
»det krävde ett erkännande av förnuftets
självständighet och oberoende, som inte
kunde ges utan att den centrala religiösa lä
ran, läran om nåden, träffades i sina grund
valar«. Cassirer 1940, s. 94. Och samstämd
med Taylor framhåller von Wright att arvet
från Descartes kommit att visa sig i en
»omåttlig ökad instrumentell användning
av förnuftet«, vilket leder till en generell
upplösning av värden, von Wright 1993, s.
55-

43 Taylor 1989, s. i64ff.
44 Taylor 1989, s. i69ff, i73ff, 197.
45 Taylor 1989, s. 172. (Lockes kursiv.)
46 Taylor 1989, s. 2yff, 36ff, 47ff.
47 Taylor 1989, s. 234ff, 2 4 iff, 247.
48 Taylor 1989, s. 82.
49 Taylor 1989, s. 514.

55 Taylor 1979, s. 13.
56 Taylor 1989, s. 94f, 315.
57 Taylor 1989, s. 361.
58 Taylor 1989, s. 356ff.
59 Taylor 1989, s. 357.
60 Taylor 1989, s. 362.
61 Taylor 1989, s. 362, Gay 1996, s. i7 3 f,
545 ®62 Taylor 1989, s. 358. Rousseaus vänd
ning till känslorna och naturen var en fort
sättning på deismens s.k. »moral sense«
teori, d.v.s. att människan till sin natur är
utrustade med ett speciellt sinne för moral
och att hon kan ha kontakt med det natur
ligt givna genom känslor och begär. Taylor
1989, s. 358, 361. (Se kap. The Providential
O rder, s. 267-284 om »moral sense« teorin
som en protest mot den extrinsikala teorin
(ex. Locke) i vilken moralen inte behöver
drivas av en inre motivation.)
63 Taylor 1989, s. 3 6 iff, 411.

50 Taylor 1989, s. 355, 363L

64 Taylor 1992, s. 27.

51 Taylor 1986, s. 51.
52 Taylor 1989,5. 83, 3Ö3ff. Gay menar i sin
diskussion om occamismen att ingen medel
tida tänkare skulle på samma sätt som Kant
kunna tänka sig att begränsa religiösa före
ställningar till förnuftet. Gay 1995, s. 235.
53 Taylor 1989, s. 363.

lig och oviss frågan om människans natur
var framgår av dispyten som uppstod mel
lan Kant och Goethe på grund av att Kant
erkände människans fallenhet för det onda.
Detta retade enligt Gay upp Goethe och gav
honom orsak att anse, att Kant därigenom
sölat ned sin filosofiska mantel för att få
kristenheten att kyssa mantelfållen. Gay
1996, s. 171L

65 Romantikens expressivism, inspirerad
av Rousseaus litterära verk, fick sitt första
uttryck i den tyska litterära rörelsen Sturm
und Drang (ca 1 770-1885).). G von Herder
(1744-1803) utvecklade Rousseaus tankar
och gav det expressivistiska perspektivet en
filosofisk formulering i en teori om männi
skan och språket. Taylor 1989, s. 368L

54 Taylor 1989, s. 364ff. Taylor anser att
centrum i Kants moralfilosofi har likheter 66 Taylor 1989, s. 362. (Taylors kursiv.)
med Descartes. Båda betonar människans
67 Taylor visar att naturen som moralisk
unika värdighet över all natur, och likt
källa öppnade för en i det närmaste »osyn
Descartes har Kant ett instrumentent tän
lig« glidning över i olika former av panteism
kande, vilket tjänar som en del i en rationell
bland många av de ledande filosoferna. Tay
kontroll över det moraliska livet. Hur ömtå
lor 1989, s. 37off. Dessutom menar han att
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panteism riskerar att leda till en ny heteronomi, en förlust av det oberoende som vun
nits genom Kants radikala autonomi, d.v.s.
att människan skulle förlora sig själv i natu
rens livsflöde, »om människan följer denna
väg tillräckligt långt finner hon sig till slut
inför en Gud som är fullkomlig utan och
bortom henne, mer lik den traditionella
trons Gud. Faktum är också att de flesta i
den romantiska generationen sedan de gått
igenom en mer ’panteistisk’ fas slutade som
mer eller mindre ortodoxa teister. Först
Schleiermacher ...«. Taylor 1986, s. 69.
68 Taylor 1989, s. 377.
69 Taylor 1986,8. 36ff, Taylor 1992, s. 6 iff.
Taylors verk om Fiegel (Taylor 1986) inleds
med en utförlig redogörelse av den expres
siva antropologin och teori om språket. Jmf.
Gratton om Taylors definition av expressivism: »For Taylor, ’expressivism’ ulti
mately represents a modern form of cons
ciousness, a new anthropology.« Gratton
2000, s. 38 n .i. Och vidare: »Charles Tay
lor has underlined the importance of this
same operation [det expressiva uttrycket] in
the more general context of expressivism as
a vision and version of the human subject.
From Herder onward, he points out,
expression comes to involve the notion that
the realization of a form ‘clarifies’ or ‘makes
determinate’ what that form is, be it an idea,
a self, or even a life; expression in the strong
sense means ‘both fulfilment a purpose and
clarification of meaning’ - in my own terms,
both authoring and uttering....« Gratton
2000, s. n f . Se begreppen outering,
authoring, uttering som Gratton använder
sig av i analysen av det expressiva språket.
Gratton
2000,
s.
4ff.
Begreppet
expressivism används av för att undvika en
sammanblandning med 1900-talets »ex
pressionism«. Taylor 1986, s. 715 n. 8.

ken var naturligtvis influerade av den tradi
tionella tanken, att världen var ett för
kroppsligat uttryck av Gud och meningen
med världen. I den expressiva teorin är det
människan som uttrycker och förkroppsli
gar sin känsla/vision av sig själv och värld
en. Men olikt Gud behöver människan
komma till uttryck för att vinna självkänne
dom, vilket är detsamma som att säga att
människan inte kommer till full klarhet över
sig själv förrän i uttrycket. Språkliga aktivi
teter i vid mening, och andra skapande akti
viteter, blir därför konstitutivt för tanken
och känslan. Taylor 1985, s. z z j i î .
73 Taylor 1989, s. 374ff, 389h
74 Taylor 1989, s. 376. (Min kursiv.)
75 Taylor 1992, s. 55ff, 68.
76 Taylor 1992, s. 25ff, 66ff.
77 Taylor 1992, s. 74.

78 Taylor 1992, s. i4ff, 7iff. Taylors pro
duktion innehåller genomgående en kritisk
uppgörelse med en utilitaristisk och natura
listisk moralfilosofi, på grund av att den
genererar social atomism, bortser från frå
gan om det goda och bedöms därigenom
leda till en allmän meningsförlust. Denna
kritiska diskussion har jag av naturliga skäl
inte direkt ägnat mig åt. Därmed har jag inte
heller diskuterat den neo-nietzscheanska fi
losofin, i vilken främst Derrida och Fou
cault blir föremål för Taylors kritik. Dessa
två driver, enligt Taylor, den nietzscheanska
kritiken mot en upplösning av inte bara de
moraliska värdena som grunden för att åter
upprätta autenticitetens ideal utan dess
utom vill de upplösa själva uppfattningen
om ett själv, ett subjekt. Se t.ex. Taylor
1989, s. 48yff, 509. Därutöver kan jag
nämna, med tanke på att Taylor oftast pla
ceras inom den kommunitaristiska »sko
lan« som i sin tur ofta blir definierad som
70 Taylor 1989, s. 378. (Citatet är hämtat företrädare för kollektivism, att jag inte
ur Schleiermachers Über die Religion.)
uppfattar att Taylor ställer individualism
och kollektivism som uteslutande motsat
71 Taylor 1989, s. 375.
ser, snarare att det handlar om det gemen
72 Förskjutningen från den objektiva ytter
samma, att det som är för-mig och för-dig
världen till den inre subjektiva, beskriver
blir för-oss Taylor skriver: »Vardera håll
Taylor som en direkt omkastning. Romanti
ningen i atomism/holism-debatten kan kom-
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den traditionen representerar en tankebineras med vardera hållningen i individua- het
lism/kollektivism-frågan.« ... jag skulle vilja linje jag identifierar mig med.« Grimen
påstå att Humboldt [av Taylor bedömd som 199 5->s- 3 I 4f- Se även s. 69h
holistisk individualist] och hans likar intar
79 Taylor 1989, s. 371.
en ytterst viktig plats i utvecklingen av den
moderna liberalismen. De står för ett tänk 80 Taylor 1992, 26f.
ande som är fullständigt medvetet om att 81 Taylor 1989, s. 510. (Taylors kursiv.)
mänskliga subjekt i ontologisk mening är
social situerade, men som samtidigt i hög 82 Taylor 1989, s. 518ff.
grad lovsjunger frihet och individernas olik
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3- Individualism
- en avgörande fråga i kyrkodebatten

3.1 Introduktion
Emil Edsman kom som nyutbildad präst till Luleå stift 1906 och är en av
de aktörer som kom m it till tals i prästmötesmaterialet. I de memoarer
han nedtecknat låter han oss veta att Luleå stift använde sig av kyrko
synen som urvalskriterium för anställning.1 Olaus Brännström som var
biskop i stiftet under tiden 1 9 8 0 -1 9 8 6 bekräftar att denna var en »mätsticka«, det mått med vilket man under lång tid bestämde lämpligheten
för att verka inom stiftet. Brännström lägger stor vikt vid rekryteringen
från Uppsala, som under 1800-talets mitt blev centrum för den nyevang
eliska väckelsen. H an skriver:
Generation efter generation av präster med sinne för väckelserörelserna
som en del av kyrkans liv trädde in i församlingarnas tjänst. Den låg
kyrkliga fakulteten vid universitetet i Uppsala - som till rätt betydande
del sedan 1860-talet försågs med studenter från Fjellstedtska skolan bör nämnas som en viktig faktor i kyrkolivet i vårt stift.2
I Uppsala verkade Anders Fredrik Beckman (1 8 1 2 -1 8 9 4 ) som blev en
betydelsefull person för Luleå stifts teologiska inriktning och kyrkosyn.
I egenskap av professor i dogmatik samlade han studenterna från Härnö
sands stift till teologiska samtal, vilket i hög grad förde till att dessa
återvände till stiftet som företrädare för den uppsaliensiska rosenianska
teologin. Dessutom blev Beckman ledande i den kyrkodebatt som utspe
lade sig under 1800-talets sista hälft mellan de lågkyrkliga teologerna i
Uppsala, och de högkyrkliga i Lund. I debatten formulerade Beckman
tillsammans med Martin Johansson (1 8 3 7 -1 9 0 8 ) ett lågkyrkligt kyrkoprogram. När dessa båda, som lågkyrklighetens främsta talesmän, kom
att inneha biskopsämbetet i Härnösand stift kunde den nyevangeliska
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kristocentriska teologin och kyrkosynen befästa sin ställning inom Luleås
moderstift H ärnösand.3
Genom att ta del av kyrkodebatten, vilken främst fördes via lågkyrklighetens tidning Theologisk Tidskrift respektive Swensk K yrk o tid 
ning som högkyrklighetens språkrör ska vi i detta kapitel undersöka
grunden till Luleå stifts kyrkosyn och teologi. Det första avsnittet vänder
sig direkt till tidskrifterna för att lyfta fram de ståndpunkter med avse
ende på kyrka, tro och ämbete, som respektive sida mest ivrigt kom att
försvara. Det efterföljande avsnittet är inriktat på att undersöka hur
individualismen och modernitetens krav på frihet påverkade de båda
sidornas ställningstagande i frågan om kyrkan och dess förhållande till
den enskilda människan.
Sett ur ett idéhistoriskt perspektiv har kyrkodebatten sina rötter både
i upplysningen och de frågor vi i det föregående kapitlet såg födas i sö
kande efter objektiv kunskap, och i pietismens reaktion mot den luth
erska ortodoxin, i många stycken uppfattad som en »kall boklärdom«.
Pietismen vägrade acceptera att tron måste hålla fast vid den sanning
som blivit bevisad och fastslagen genom ett objektivt och intellektuellt
dogmatiskt tänkande. Under romantiken färgades atmosfären av pietismen. Den påverkade och blev en viktig drivkraft i den tyska filosofins
försök att komma till rätta med vad som tidigare beskrevs som det »dis
tanserade tänkandets dödliga grepp«. Såväl pietism som olika former av
deism och panteism sökte sig bortom det objektiva tänkandet och dog
merna till den subjektiva känslans erfarenhet. Vi kan säga att de alla på
var sitt sätt sökte helhet och delaktighet i något större, Gud i eller
bortom naturen, vilket vi vet var en viktig uppgift för romantikens
expressivism som en ny antropologi.
I det svenska kyrkolivet innebar pietismens inflytande växande väckelse
rörelser, vilka i takt med en allt tydligare politisk liberalism och en för
stärkt individualism utvecklades till dynamiska krafter i samhället. Den
kritik rörelserna riktade m ot det etablerade kyrkosystemets betoning på
dogmer och konfessionella skiljaktigheter blev ännu mer uttalad, när
väckelserörelserna fann att de hade stöd i en allt mer utbredd religiös
liberalism. På samma sätt som pietism och romantikens filosofer kunde
stå på samma sida i kampen m ot vissa sidor av upplysningen, kunde
väckelserörelserna ställa sig på samma sida som den religiösa liberalis68

men. Trots djupgående olikheter i förhållningssätt förenades väckelse
rörelserna med liberalismen, både politisk och religiös, i försvaret av
subjektiviteten och den individuella erfarenheten. De kunde gemensamt
vägra att erkänna kyrkans teologiska tolkningsföreträde, dess anspråk
på att vara en samhällelig och teologisk auktoritet.4
Det är i denna kontext som den långvariga kyrkodebatten bryter ut.
Den »tändande gnistan« var den lundensiska högkyrklighetens föresats
att bevisa, att den kyrkosyn som förespråkades inom väckelse och reli
giös liberalism - i många stycken försvarad av den uppsaliensiska rosenianska lågkyrkligheten - var precis lika »oluthersk som ... för hwarje
kyrklig organism fullkomligen upplösande«.5
Erik Wallgren vill i avhandlingen Individen och Sam fundet skapa
förståelse för högkyrklighetens kamp m ot pietism och liberalt tänkande
människor, vilka enligt högkyrkligheten på var sitt sätt »voro alldeles
auktoritetslösa«. Wallgrens slutsats är att debatten från de lundensiska
teologernas sida i grund och botten var en m otrörelse riktad m ot
modernitetens individualism:
... Kyrkotidningen fattade sin position, och det var en för alla de nya
rörelserna gemensam uppfattning av människan, den ville övervinna.6
Lundateologen Gustaf Aulén menar ungefär vid samma tidpunkt som
Wallgren, att lågkyrklighetens teologer hade åtagit sig en olöslig uppgift.
Denna uppgift bestod i att formulera en kyrkosyn som kunde vara ett
försvar av väckelserörelsernas individualism och subjektivitet. Aulén
skräder inte orden när han kritiserar lågkyrklighetens kyrkoprogram:
Den uppsaliensiska kyrkoteorien framträder som ett veritabelt paradex
empel på försöket att sammanjämka tankegångar, som inte låter sig sammanjämka. Man känner svårigheterna och man vill vara »luthersk«,
men det lutherska element söm införes kan inte bringas att harmoniera
med den subjektivistiska utgångspunkten.7
Har Aulén rätt i denna skarpa kritik? Vi kommer i detta och efterföl
jande kapitel att återkomma till frågan om Auléns kritik av lågkyrk
ligheten gör rättvisa åt det lågkyrkliga kyrkoprogrammet.
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3-2 Kyrka, ämbete och tro i
lågkyrklighet och högkyrklighet
Den kyrkosyn som lågkyrkligheten formulerade och försvarade i Theologisk Tidskrift var ett bestridande av de högkyrkliga teologernas defi
nition av kyrkan, presenterad och försvarad i Swensk Kyrkotidning.
Den lundensiska kyrkosynen var inspirerad av den tyska nylutheranismens stränga konfessionalism som var inriktad på att övervinna
individualismen, som den visade sig i väckelserörelser och separatism.
Den ville återställa den kyrkliga ordningen.8 Detta innebär att de lund
ensiska teologerna, till skillnad från den tidigare lutherdomen, kunde
lägga betoningen på kyrkan som institution.9 Kyrkan bestämdes vara en
organisk helhet sammansatt av »momenter eller stånd«: Kristus som
huvudet, nådemedlen genom vilka Kristus är närvarande på jorden,
ämbetet som tjänar nådem edlen och slutligen av försam lingen som
mottagare och vittnen.10 Swensk Kyrkotidning skriver:
Wår hufwudsats, kyrkan är först nådesanstalt [sjelfwa de gudomliga
nådemedlen och deras gudomligen instiftade em bete11] och på grund
deraf, för det andra, församling, ...IZ
Lågkyrkligheten vände sig m ot högkyrklighetens hierarkiska system av
institutionella ordningar. Genom att bestämma kyrkan som först och
främst »nådesanstalt«, tilläts dessa ordningar överskugga och förmins
ka både trons och den troende församlingens betydelse. De lågkyrkliga
teologerna svarade därför med en kyrkosyn, som utgick från att nya
testamentet inte talar om någon »nådesanstalt« skild från församlingen.
Dessutom förde lågkyrkligheten fram uppfattningen att kyrkan för sin
existens var beroende av den personliga tron. Lågkyrkligheten beskrev
därför kyrkan som en organisk helhet: »Det harmoniska, symmetriska,
architektoniskt sköna ... Christus såsom öfverste hörnstenen, af hvilken
alla de öfriga liksom sammanslutas och sam m anbindas.«13 Kyrkan är
sammanbyggd: »af fria, sig sjeflva bestämmande, af Guds heliga Anda
samlade, styrda och innerligt enade varelser ,..« 14 I lågkyrklighetens
programförklaring heter det:
Vår bekännelse vet icke af någon annan kyrka eller Guds församling än
de heligas och rätte kristtrognas samfund under hufvudet Christus, enad
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genom ord och sakrament såsom yttre kännetecken, men dock »förnäm
ligast en trons och den helige Andes gemenskap uti våra hjertan.«15
I kritiken kunde lågkyrkligheten genom att uppfatta kyrkan som en sym
metrisk enhet betona det ömsesidiga tjänandet, människans jämställd
het och likhet och dessutom hennes frihet och ansvar inför Gud. Skillna
den mellan de båda kyrkosynerna i fråga om människan framträder tyd
ligt i högkyrklighetens ämbetssyn. Enigheten mellan Uppsala och Lund
sträcker sig inte längre än till att de delar åsikten att nycklarna, vilka
Kristus enligt M att. 16: 1 3 -2 0 överräckt till Petrus, är liktydigt med
ämbetet. Lågkyrkligheten kunde utgå ifrån att ämbetet var ett av för
samlingens många gåvor och därför av samma rang som det allmänna
prästadömet. Varje församlingsmedlem ansågs därför vara delaktig i
ämbetet och egentligen berättigad till att predika och utdela sakramen
ten. M en för ordningens skull måste detta ändå ske genom dem som
församlingen vederbörligt kallat till det offentliga uppdraget.16
Högkyrklighetens rangordning i skilda »momenter« av vilka nådeanstalten var den främsta, innebar att ämbetet som en av Gud instiftad
ordning, inte kunde vara överlämnat till församlingen vilken endast var en
del av kyrkan.17 Däremot innebar ämbetets status rätten att fordra sam
ma underdånighet och lydnad som församlingen var skyldig Gud själv:
Då Gud åt embetet gifwit ingenting mindre, än nådemedlens förwaltning, så måste hela kyrkan i alla sina medlemmar till detta embete hafwa
en emottagande ställning, alltså en ställning af underdånighet, af lydnad
... Wisserligen har kyrkan i wiss mening en makt öfwer embetet. Ty då
Gud gifwit embetet (wäl icke åt församlingen, som blott är en del af
kyrkan, men) åt hela kyrkan, så tillhör det denna att för sina ändamål
sätta embetet i rörelse,... Men detta oaktat måste dock som sagt är, hela
kyrkan i alla sina ledamöter wara embetet underdåning. ... d.w.s. hon
måste anse och wörda embetet såsom handhafware af sjelfwa den gu
domliga makt, som i nådemedlen ligger inneburen.18
I den lundensiska högkyrklighetens definition av kyrkan som först och
främst nådeanstalt har det, som Bengt Hägglund påpekar med avseende
på nylutheranismen, skett en förskjutning m ot kyrkan som institution
och m ot det objektiva gudshandlandet i jämförelse med den tidigare
lutherdomen, vilken betonade ordet och tron som kyrkans grund.19
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Samma förskjutning sker inom nådemedlen själva, genom att ordet och
sakramenten tilldelas olika verkningssätt. Både ordet och sakramenten,
det hörbara respektive det synliga, beskrivs i relation till Gud som full
komliga gudshandlingar och likvärdiga nådemedel. M en detta gäller
endast i relation till Gud, inte i relation till människan. I betoningen av
det objektiva gudshandlandet, menade de lundensiska teologerna att
nådemedlen hade olika sätt att verka på människan. Ordet som träffar
det tänkande medvetandet och bestämmer viljan saknar den nödvändiga
»sam manfattningen«.20 M ed detta menar högkyrklighetens teologer att
det subjektiva tänkandet över förkunnelsens innehåll kunde leda till att
detta blev förvridet och missförstått:
Icke så, som skulle icke Ordet sjelf werka hvad det säger; utan så allenast,
att ju mer Ordet fullföljer sin egendomliga uppgift att utlägga och utweckla, desto mer saknar dess werkan den sammanfattning, den con
centration, som är nödig, om icke i åhörarens subjectiva trosförwissning
skall uppkomma en lucka. Denna lucka fylles derföre av Sacramentet.
Sacramentet utmärker sig derigenom, att det samlar frälsningens hela
kraft och werkan i en enda af Gud genom menniskohand utförd hand
ling, och att det således icke blott, såsom Ordet, werkar hvad det betyder,
utan också ställer denna werkan fram för den, som är dess föremål, i
formen af en förrättning, som omedelbart föregår med honom sjelf. 21
Likasom därföre Ordet är rörelsekraften, kraften till subjectiv lifsutweckling i kyrkan, så är Sacramentet kyrkans samlande, stadiggörande, bind
ande och sammanhållande kraft, det orubbliga skyddet för kyrkans
sanna och gudomliga objecti vitet.22
Syftet med förskjutningen från ordet och tron, vilka delvis betraktas som
något subjektivt, till de objektiva sakramenten, är att förhindra individu
alismens intrång i kyrkan:
Emellertid är det gudomliga ordet, oaktadt sin objectiva character, utsatt
för faran att af den menskliga individualiteten förflyktigas, och är detta
i vida högre grad än de heliga sacramenterna. Ordet måste nemligen
genomgå den menskliga tankens och reflexionens medium, det måste
uppfattas, förklaras och uttolkas ... Men under allt detta tankens och
reflexionens arbete äro, såsom hwar och en ser, många möjligheter för
att Guds ord kan blifwa missförstådt och förwridet. « 23
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Genom betoningen på det objektiva skulle kyrkan skyddas från upplös
ande spiritualism, vilken uppfattades av högkyrkligheten som ett ensi
digt intresse för de inre erfarenheterna. Detta ansågs leda till ett mer eller
mindre förnekande av sakramentens betydelse, lika väl som ett »sönder
brytande« av ordet och en separatistisk splittring. Och som ett led i att
ytterligare förstärka det objektiva och undantränga det subjektiva före
faller de lundensiska teologerna mena att såväl dopets innebörd som
kyrkans och församlingens verklighet var oberoende av en personligt
tillägnad tro.2*4 Gud har gjort kyrkan till kyrka före och oberoende av
sitt inneboende i människan:
Att ordet än såsom förberedande, än såsom utwecklande, och nattvar
den såsom befästande medel stå i närmaste sammanhang med dopet,
förstås av sig sjelft; det grundläggande förblifwer dock alltid dopet, och
att detta är rätteligen meddeladt, måste följaktligen anses såsom känne
tecknet på ledamotskap i församlingen, oberoende av huru mycket eller
litet döpelsenåden i lefwande tro och bekännelse utwecklat sig. ... Det
kan följaktligen wara mycken synd, skröplighet och otro inom försam
lingen, utan att därmed de swaga, sjuka, ja bortdöda lemmarne hafwa
upphört att wara lemmar i församlingsorganismen eller Christi lekamen,
... och det är ingen annans dom, än Guds egen slutliga werldsdom, som
derifrån skall lösrycka dem.25
Ingen menniskotanke förmår att med tillräcklig klarhet fatta, ingen
menniskotunga att med nog tydliga ord uttala, hwad som ligger i den
mystiska föreningen mellan Christus och den döpte; men så mycket sy
nes wara klart, att, om den förre »är lifwet«, så måste något slags lifwets
residuum, wore det ock reduceradt ända ned emot nollpunkten, äfwen
hos den sednare finnas.26
Den uppsaliensiska lågkyrkligheten som i sin definition av kyrkan lagt
betoningen på den troende församlingen och trons gemenskap kunde
inte finna att högkyrklighetens uppfattning, stod i överensstämmelse
med de kyrkliga bekännelsedokumenten:27
Är det verkligen en så obestämd församling, en församling, hvars be
grepp tillåter henne att bestå af idel döpta skrymtare, som vi bekänne oss
till i den apostoliska tron? Nej, vi bekänne oss icke till detta samfund i
den apostoliska tron på de heligas samfund, icke heller i Augsburgiska
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bekännelsen, som säger kyrkan egentligen vara de heligas och rätte
kristtrognas samfund, icke heller i Schmalkaldiska artiklarne, som säga
att Guds församling består i ordet och i tron.28
Vi anse följakteligen bekännelsen hafva goda grunder för sitt förfarande
att benämna »döda lemmar« i församlingen alla sådana döpta, som
antingen alls icke anammat den erbjudna nåden i saliggörande tro, eller
ock fallit tillbaka ur tron. 29
Skillnaden mellan kyrkosynerna utgörs av att den uppsaliensiska lågkyrkligheten, i sin bestämning av kyrkan som en symmetrisk organisk
helhet, betonar den personligt tillägnade tron. Tron är det konstitutiva
i kyrkan, det vill säga att det är tron som gör kyrkan till en verklighet.
Kyrkan är därför först och främst de troendes gemenskap [coetus vere
credentium]. Den lundensiska högkyrklighetens bestämning av kyrkan
som organiskt sammansatta rangordnade institutioner betonar å andra
sidan nådeanstalten, och menar att det är de objektiva sakramenten som
gör kyrkan till en verklighet. Kyrkan är först och främst de kallades
[coetus vocatorum ].30 Guds objektiva inneboende i sakramenten och
ämbetet innebär att kyrkan för sin tillvaro är oberoende av den person
ligt tillägnade tron:
Men medgifwes detta, och göres af medgifwandet allwar, följer då icke
oemotsägligen, att församlingens werklighet är gifwen redan dermed, att
Herren genom nådemedlen församlat människorna, och genom dopet
hos dem grundlagt lifsgemenskap en mellan sig och dem ? Och innebär
åter icke detta widare, att församlingens werklighet är oberoende af,
huruwida de döpta individerna hwar för sig låtit det i dopet grundlagda
troslifwet komma till personlig utweckling i deras hjertani31
Högkyrkligheten fann i kampen för att rädda kyrkan från individualism
och subjektivitet ingen grund för lågkyrklighetens bestämda avvisande
av de objektiva »institutionerna«. Ämbetet och det yttre sakramentala
bruket var för de lågkyrkliga inte tillräckligt för att göra kyrkans när
varo på jorden möjlig. Även om de lundensiska teologerna kunde säga
att kyrkans liv var ett trosliv hävdade dessa, att den i nådemedlen, främst
ämbete och sakrament, objektivt närvarande Kristus var garantin för
kyrkans existens. Utifrån denna ståndpunkt kunde de vidhålla att de
lågkyrkliga teologerna hade tillägnat sig den reformerta teologin:
•
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Är nemligen nådesanstalten [ämbete och sakrament] en blott förutsätt
ning för kyrkan, då är med detsamma all Christi objectiva närwaro uti
sin församling tillintetgjord och förnekad. Ty objectivt närwarande på
jorden är Christus allenast i nådemedlen. Tillhöra alltså nådemedlen icke
sjelfwa den kyrkliga organismen, utan äro blotta förutsättningar för
denna, så befinner sig och Christus, objectivt fattad, helt och hållet utom
kyrkan; och uti kyrkan kan då ingen annan Christus-närwaro erkännas,
än hans rent subjectiva, andeliga och osynliga inneboende uti de trognas
hjertan. Men antaga wi detta, så hafwa wi dermed redan tillegnat oss
sjefwa den reformerta grundåskådningen, hwars egendomlighet just lig
ger deruti, att, enligt densamma, den subjectiva tron, och icke den i nåde
medlen objectivt närwarande Christus, är centrum och princip uti och
för hela den kyrkliga organisationen.32
M ot den uppsaliensiska lågkyrklighetens betoning av den personliga
tron hävdade den lundensiska högkyrkligheten »den i våra ögon högst
viktiga satsen«, att kyrkan som församling existerar endast i kraft av att
den är nådeanstalt. De hävdade dessutom att Guds inneboende i nåde
medlen är den verkande orsaken till Guds inneboende i de »trognas hjär
tan«. Att låta »församlingen och dess troslif wara det första och grund
läggande mom entet i kyrkans begrepp, är i sitt wäsende lika olutherskt,
som den i sina werkningar är för hwarje kyrklig organism fullkomligen
upplösande«.33
I dessa axplock av nedtecknade uttalanden under kyrkodebatten vi
sar sig tydligt de grundläggande problem som präglar den idémässiga
utvecklingen. Den har rört sig från separationen mellan objektivt och
subjektivt, genom internaliseringen av de moraliska källorna och beto
ningen på människans inre djup, till frågan om hur det objektiva och det
subjektiva åter ska kunna förenas. Hur ska människan som det subjek
tiva immanenta nå delaktighet i Gud som det objektiva transcendenta?
Detta var debattens stora fråga, inbäddad i problemet med den moderna
individualismen. Det är den fråga som enligt Taylor har blivit modern
itetens dilemma, vilket kommer till uttryck i den fråga de lundensiska
teologerna riktar till uppsalateologerna:
Frågar man denna rigtnings anhängare, hwar kyrkan i sanning är, så
hänwisa de icke till nådemedlen, ... utan till de menniskor, hwilka de
anse såsom, sannt troende, till »de heligas samfund«, ... Om kyrkan
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såsom Guds tempel och såsom den skinande staden på berget weta
wisserligen äfwen de att tala, men de tänka derwid allenast på Guds
inneboende i de trognas hjertan ... huru de trogna låta sitt ljus lysa för
menniskorna, - icke på kyrkan, såsom det Guds hus, i hwilket Gud, före
och utom sitt inneboende i de trognas hjertan, sjelf genom ... nåde
medlen och deras embete, hushållar med sina gudomlig nådeskatter.34

3.3 Två sätt att lösa problemet subjektivt - objektivt
3.3.1 Den lundensiska bögkyrkligbeten
De högkyrkliga teologerna var, enligt Wallgren, inriktade på att »över
vinna de nya rörelsernas uppfattning om m änniskan«, eftersom rörel
serna som en följd av ett allt starkare krav på självbestämmande ställde
den inre subjektiva övertygelsen m ot kyrkan som objektiv, yttre aukto
ritet. Wallgren tycker sig här se uppkom sten av oförenliga m otsätt
ningar:
Mot bekännelsen ställdes den enskildes övertygelse, mot samhällets lag
stiftning i religionsfrågor ställdes trons inre och privata karaktär samt
kravet på tankefrihet, samvetsfrihet, och yttrande frihet, ... och mot
prästens ställning som det andliga livets ledare och övervakare av den
rena läran fri lekmannarörelse jämte frihet för konventiklar och associa
tioner. På varje punkt betydde de liberala kraven en upplösning av de
ordningar, som under sekler uppbyggts som värn för den lutherska kyr
kan och dess bekännelse, och av de hävdvunna kyrkliga arbetsformer,
som skulle trygga en luthersk folkuppfostran.33
M en i konflikten mellan subjektivt och objektivt, frihet och auktoritet,
behövde de högkyrkliga teologerna inte tänka att individualismen, vil
ken uppfattades som en karikatyr av sanning och frihet, med nödvändig
het måste vara tidens innersta väsen. Trots individualismens synbara
framgångar kunde de utifrån den hegelianska historiesynen förvänta sig
att tiden själv skulle medla mellan dessa motsatser, så att de återigen
skulle förenas som det en gång skett i reformationen. Och denna hade
visat att medlingens princip inte fanns att söka i anti-tesen, objektiv yttre
auktoritet, det hörde till katolsk träldom, inte heller i dess anti-tes,
subjektets inre frihet, det hörde till pietistisk-rationalistisk subjektivism.
Medlingens princip fanns i det gudomliga förnuftet som leder världsut
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vecklingen, och mönstret för anti-tesernas syntes, den enskilda männi
skans sanna frihet, hade visat sig finnas i evangeliet och u r k y r k a n . 3 6
Hur löser då högkyrkligheten frågan om objektivt-subjektivt? Hur
ser syntesen ut? Wallgren framhåller organismtanken och objektivite
ten, det var genom dessa begrepp som individualismen och dess subjek
tivitet skulle avvisas och sann frihet vinnas. Inom dessa begrepp kan vi
ringa in »personlighet« och dess motsats »individ«, samt »subjektivering« som centrala begrepp. Och dessa tre är beroende av en ny lära om
dopet för att kunna leda till syntesens fulla förverkligande.
Den första förutsättningen för att antiteserna ska bilda syntes är sy
nen på kyrkan, hur dess väsen och ställning är bestämd. Wallgren beskri
ver högkyrklighetens valmöjlighet. Antingen kunde kyrkan definieras
såsom en sammanslutning av människor, och som sådan en mänsklig
produkt och beroende av människans medvetande och vilja, eller så i
enlighet med den lutherska traditionens kyrkosyn, vilken vi sett tolkas så
att kyrkan förutom att vara av gudom ligt ursprung även är bestämd att
vara ställd över och oberoende av den enskilda m ä n n i s k a n . 37
Den andra förutsättningen för syntesen är knuten till det centrala
begreppet personlighet, vilken Wallgren visar gälla så väl människan
som kyrkan i sig själv. Kyrkan bestämd som »först och främst nådesanstalt« och levande organism, förstås dessutom som personlighet och
samfundsmedvetande. E. G. Bring förklarar upphovet till kyrkan som
levande personlighet:
När Bibeln framställer kyrkan såsom en lekamen, för vilken Kristus är
huvudet, giver den icke då med detsamma tillkänna, att kyrkan, i och
genom gemenskapen med sin gudomlige Herre, själv, såsom ett orga
niskt helt, är en levande personlighet?38
M en denna uppfattning måste också förstås m ot bakgrund av den hege
lianska filosofin och historiesynen, även om det inte är alldeles enkelt.
M en som jag tolkar detta handlar det om att kyrkan som person har ett
självmedvetande, att den vet om sig själv att vara en Guds skapelse, en
konkret uppenbarelse av samfundsidén. Kyrkan är en uppenbarelse av
Guds enhetstanke, vilken är densamma som samfundsanden, vars hög
sta uppenbarelseform är den heliga Anden. Detta självmedvetande ut
vecklas fortgående genom historien. Kyrkans medvetande är ett sam
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vetande med Gud, genom vilket kyrkan hävdar sin egenart som »sedligt
rike« och som ger den en personlig makt över de enskilda människor
na.39 Wallgren uttrycker detta på följande vis:
I samfundet är det en andlig makt, samfundets ande, som ger åt detta ett
bestämt innehåll och därmed framträder som ett självbestämt väsen och
i sin konkreta skapelse blir medveten om sig själv. Det sedliga ligger alltså
i samfundet och är liktydigt med samfundsandens medvetande om sig
själv, levande i och genom samfundet och objektiverat i samfundets hela
historia, i dess gällande lagar och ordningar. Detta medvetande är något
annat, något mer »gediget och haltrikt« än det blott individuella medve
tandet, det egoistiska och godtyckliga, och något annat och högre än en
summa av sådana medvetanden. Nu förverkligar sig sedlighetens idé i en
mångfald former. Anden är en och densamma, men dess förverkligande
är mångfaldigt. I ... [kyrkans, statens, familjens] medvetande tar sig
andens medvetande gestalt, och varje särskild samfundsform blir mate
rial för andens självrealisation. I det särskilda samfundets medvetande är
det sålunda den sedliga samfundsanden, som verkar för att förmedla sitt
självmedvetande.... När på detta sätt samfundet består såsom en objek
tiv värld, som med sina historiskt framvuxna lagar, institutioner och
ordningar omsluter den enskilde, och den levande samfundsande, som
lever i detta, strävar efter att finna sig själv i en var enskild, som den
redan åtminstone på ett yttre sätt tillägnat sig, kommer samfundsmedvetandet eller andens medvetande i och genom samfundet att stå gente
mot individen som en lag eller ett objektivt samvete, som kräver att få
vara den enskildes samvete.40
Wallgren finner att »problemet med den enskilde« inte kan lösas annat
än i samband med läran om samfundet. I denna lära kan vi finna att det
viktigaste tycks vara idén om kyrkan som personlighet, och dessutom att
den organiska gemenskapen betyder att kyrkan och människan är be
stämda att vara identiska. Lika väl som kyrkan är bestämd att vara per
sonlighet är människans bestämmelse personlighet. M en detta är något
hon måste uppnå, eftersom hon till sin natur är individ eller individua
litet, det vill säga utan innehåll och därför motsatsen till personlighet.
Grundfelet i individualismen finner högkyrkligheten i att den inte kan
skilja mellan dessa begrepp. Individualismen ger individualiteten samma
värde som dess antites, personligheten. Personlighet som identiskt med
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frihet, eller »frihetens produkt«, blir människan först genom syntesen
mellan individualitet och samfundsmakt, eller mellan det enskilda och
det allmänna. Först i relation till gudsmedvetandet och samfundsmedvetandet blir det individuella medvetandet ett personligt medvetande.
Detta har sin grund i att Kristus finns objektivt närvarande i nådesanstalten. När människan har tillägnat sig samfundets innehåll kan hon
i subjektivitetens form återge vad kyrkan är som andlig helhet, det »all
männa väsen« som enar alla. Wallgren påminner om att denna mening
även kan uttryckas utifrån reformationens tanke, då det egentligen är
först i kristendomens reformatoriska form som den mänskliga friheten
får sitt fulla förverkligande och individen blir personlighet. Reforma
tionen har, enligt Wallgren, visat att det är i samvetandet med Gud som
individen får samvete och frihet.41 M änniskans bestämmelse är en be
stämmelse till »samfundet«.
Hur väl stämmer detta frihetsbegrepp med det som vi i det föregå
ende kapitlet urskiljde som en positiv form av individualism, eller en
positiv syn på den moderna människans frihetsbegrepp och jagupp
fattning? Vi såg Taylor mena att vi har talat om en medveten identitet,
känslan av ett autentiskt jag som ett frihetsideal, allt sedan romantikens
protest m ot upplysningen. Högkyrklighetens krav på att innehållet till
en äkta personlighet måste hämtas »utifrån« stämmer väl överens med
detta, lika väl som uppfattningen att människan måste leva i samspel, i
en gemenskap som ställer frågorna om de moraliska källorna som grund
för ett rikt och äkta liv. M en i överensstämmelsen finns betydande skill
nader, vilka vi strax kommer att upptäcka.
Högkyrklighetens teologer menar att kyrkan i kraft av sin utkorelse
till att vara bärare av och identisk med samfundsanden, och därför be
stämd att utgöra det allmängiltiga, är det enda samfund som kan göra
anspråk på att företräda och förmedla den objektiva sanningen. Och
som bestämd till att vara ensam förmedlare av sanningen, är den också
bestämd till att vara den enda »produktiva« i jämförelse med den en
skilda människan som i förhållande till Gud är »endast receptiv«, m ot
tagande. Detta betyder att människan inte har någon skapande och pro
duktiv kraft inneboende inom sig, hon har i sig själv inte förmåga att
tillägna sig något religiöst innehåll. M en detta avhjälps genom att hon är
bestämd till att utgöra en del av den auktoritet som kyrkan i egenskap av
*
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organism och personlighet utgör. M änniskan är genom dopet ett »or
gan« för samfundsandens uppenbarelse. H on lever ett organiskt bestämt
inre liv med Gud, vilket som sådant inte avser att vara ett uttryck för ett
subjektivt förverkligande, utan ett utryck för »arten« av den förening
som Kristus upprättat. Wallgren påminner här om att de lundensiska
teologerna inte betraktade människan som atomer, utan som lemmar i
en organism, en gemenskap av trohet och kärlek. M en han understryker
samtidigt att gemenskapstanken, vilken vi kan se är det samma som
samfundsmakten, är präglad av en metafysisk enhetstanke, det vill säga
av Hegels filosofi och teologi. Detta ser vi då, i högkyrklighetens teologi,
betyda att det rätta förhållandet mellan kyrkan och den enskilda innebär
att samfundsanden tar henne i »besittning« för att allt mer förverkliga
sitt eget väsen, sitt självmedvetande i henne. Samfundsandens mål är
»subjektivering«, det vill säga att inkarnera sig i den enskildas vilja och
tanke, för att själv bli liv och medvetande i en allt större organisk helhet,
vilken är syntesen av objektivt och subjektivt, det enskilda och det all
männa, auktoritet och frihet.42
Hur ska vi närmare förstå högkyrklighetens syn på människans per
sonlighet och relation till Gud? Vad betyder det att Gud kommer till
medvetande om sig själv i människan, eller att Gud uttrycker sig själv
genom kyrkan? N ordin lyfter fram E. G. Brings förklaring av Gud:
Gud är ... den absoluta identiteten mellan tanke och vara. Gud uppen
barar sig i människoanden »ty anden kan endast wara uppenbar för
anden«. Gudsidén som uppenbarad i människoanden är religionen.
Det följer att »Gud i och genom religionen tänker sig sjelf och lefwer
sitt liv i människan«... . då människan går upp i Gud finner hon där sin
sanna verklighet. ... [hon] »tänker icke sina tankar mer, utan Guds
tankar «.43
Vi kan nu se de mest framträdande skillnader som finns mellan högkyrkligheten och Taylors tal om »samspel« och »autenticitet«. Augustinus
lärde känna Gud genom att Gud återspeglades i honom själv, det vill
säga i hans egen självmedvetenhet vunnen genom dialogen med Gud.
Augustinus utgick från att människan var »produktiv« och inte endast
»receptiv«. För Augustinus var det fråga om två subjekt i en ömsesidig
dialogisk relation. När högkyrkligheten talar om att samfundsandens
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mål är subjektivering, att inkarnera sig, att ta i besittning för att själv bli
liv och komma till medvetande i en allt större organisk helhet handlar
det inte om att människan är aktiv, att hon kommer till uttryck. Det
handlar inte om att människan genom att förstå sig själv upptäcker vad
som konstituerar hennes personlighet, och då inte heller om att uttrycka
sin egen subjektivitet, det vill säga en medvetenhet om vem och varför
hon är den hon är. Behovet av självmedvetenhet, att uttrycka ett medve
tet och »äkta« jag, vilket blev något av ett akut behov i protesten mot
upplysningen, skiljer sig på ett avgörande sätt från teologerna i Lund. De
syns uppfatta den mänskliga subjektiviteten, människans vilja och m ed
vetande, snarare som det »passiva medium« genom vilket anden kom 
mer till sin existens. Hennes personlighet är »andens konkreta tillvaro
som subjektivitet«. M änniskan syns uppnå sin personlighet genom att i
stort sett vara en passiv bärare av, och identisk med en ande som
»subjektiverar« sig själv i människans ande. När de lundensiska teolo
gerna talar om människans relation till Gud framgår det tydligt att den
dialogiska relationen, inte är något primärt och grundläggande:44
Kristus är ... »centralsjälen i de enskilda mänskliga personligheterna«,
och i kyrkan, som den högre, genom hans jordiska liv i medierade for
men för hans närvaro, blir han present i ett system av personliga andar,
som tro på honom och upptagit i sig hans eviga liv och vara. ... Person
lighet blir människan, därför att Gud av evighet är person, och det är
Kristi personlighetshalt, som anden subjektiverar i människan. I denna
verkar anden såsom samfundsanden, som sammansluter människorna
med Kristus, och därigenom förverkligas samtidigt kyrkans objektiva
mål och den enskildes bestämmelse.45
Citatet visar att människan är bestämd till att ha gemenskap, att bli en
del av kyrkan som den gudomliga allestädesnärvarons högsta och kon
kretaste form. Wallgren klargör högkyrklighetens tankar på denna punkt:
»I och genom denna gemenskap med helheten förbindes den enskilde
med alla andra, som äro bestämda att vara samfundsandens bärare och
stå under samfundsandens inflytande.«46
Det är m ot bakgrund av Hegel som tanken på att människan är bärare
av Gud kan bli någorlunda begriplig, och att Gud som ande lever sitt liv

i människan och är identisk med människans ande. Taylors perspektiv
och i det högkyrkliga tankesystemet byggt på Hegel behöver ytterligare
en kommentar.
När det gäller Hegel konstaterar Taylor att han utelämnar själva
kärnan i den kristna tron, och den gudsuppfattning som var Abrahams,
det vill säga trons Gud. För det första menar Taylor att Hegels centrala
tes, att Gud endast kan existera genom att leva sitt liv som ande i män
niskans liv, det vill säga att människan är bärare av Gud, är en idé som
utesluter den radikala friheten hos »trons Gud«, i den mening att Gud
inte kan ge något till människan, »vare sig i skapelsen, i uppenbarelsen
eller i frälsningen genom sin Son«. I det hegelianska schemat finns inte
rum för Gud och människa som två från varandra åtskiljda personlighe
ter. Gud »ger« visserligen människan liv i det hegelska tänkandet, men
detta sker alltså med förnuftig nödvändighet eftersom Gud inte kan exis
tera med mindre än att komma till medvetande om sig själv [»subjektivera
sig själv«] i människan. Gud »uppenbarar« sig för människan enligt
Hegels synsätt, men samtidigt uppenbarar Gud sig också för sig själv.
Även detta är en nödvändig process, vilken innebär människans förnuf
tiga insikt i att vara bärare av Gud. Människan blir med andra ord ett
nöcjvändigt medium för Guds existens och närvaro.47 Skillnaderna mellan
Taylors perspektiv och högkyrklighetens ligger här i öppen dag. Taylor
betonar som vi sett nåden och agape, det vill säga den personliga relatio
nen mellan Gud, som »trons Gud«, och människan som handlande och,
som vi ska se närmare på i kommande kapitel, självtolkande subjekt.
M en hos högkyrkligheten, som format sin teologi i nära anslutning till
den hegelska filosofin, kommer däremot, sett ur Taylors perspektiv, var
ken människan eller Gud till sin rätt som subjekt eller personer:
Çftersom Hegel inte har någon föreställning om Gud som givare kan han
inte bringa Gud och människa i samklang så som den kristna tron kräver.
Han har ingen plats för nåden i egentlig kristen mening. ... Han har
heller ingen plats för den gudomliga kärleken [agape] i kristen mening,
ty Guds kärlek till sin skapelse är oskiljaktig från det uttryck den får i
givandet. Vad som kan sägas om Guds förhållande till människan måste
också sägas om människans fullt utvecklade förhållande till Gud, i vilket
människan erkänner sin identitet med det gudomliga. Skapelsens tack
ande och prisande av Gud får en väsentligt annorlunda betydelse i Idéns
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tunna luft. Bådadera förvandlas till ett erkännande av min identitet med
den kosmiska nödvändigheten och kan inte längre vara tacksamhet i
någon viktig bemärkelse (även om något återstår som kan jämföras med
lovprisandet av Gud, nämligen en känsla av vördnad för den förnuftiga
nödvändighetens imponerande arkitektur). Kort sagt, hur bär sig en
hegeliansk filosof åt för att bei Att be om något har förvisso ingen me
ning för honom. Inte heller kan han egentligen tacka Gud. Vad han i
stället gör är att begrunda sin identitet med den kosmiska anden, vilket
är något helt annat.48
För det andra pekar Taylor på den traditionella kristna trons tolkning av
innebörden i uppståndelsen, himmelsfärden och pingsthändelsen. Här
menar Taylor att i Hegels tolkning ryms egentligen både uppståndelsen
och himmelsfärden i pingsthändelsen, det vill säga i den händelse som i
den kristna traditionen betraktas som kyrkans födelse. Här finner Tay
lor att Hegel menar att pingsten uppfyller »nödvändigheten bakom Kris
tus död«:
Kristus måste såsom en enskild, yttre föreningspunkt mellan människan
och Gud dö så att inkarnationen kunde förandligas och därmed förall
mänligas. För Hegels revidering hade det varit fullt tillräckligt om evangelieberättelsen löpt direkt från korsfästelsen till pingsten och den Helige
Ande fått bära hela tyngden av den segerrika upplösningen på kors
fästelsens drama ... Denna [korsfästelsen] och himmelsfärden spelar
nämligen ingen självständig roll i Hegels tolkning ... Kristi död spelar en
avgörande och nödvändig roll som oundgänglig grund för Andens utgjutelse och därmed den gudomliga närvarons Förandligande, vilken är lik
tydigt med att denna närvaro byggs in i församlingens liv. Människorna
behöver först och främst se Gud koncentrerad i en enda människa, men
denna koncentrationspunkt måste försvinna om den mer fullständiga
sanningen skall framträda att människorna i sig bär Gud som försam
ling, ... Gud är som en låga vilken går från ljus till ljus, alla förgängliga
och bestämda att tändas och slockna men lågan bestämd att vara evigt.49
Det som Taylor vill göra oss uppmärksamma på är att relationen mellan
Gud och mänskligt liv, och den personliga, subjektiva, tron spelar liten
eller ingen roll hos Hegel. Det som har betydelse är kyrkans objektiva liv
och väsen. Utan att ställa frågan om hur de lundensiska teologerna »bär
sig åt för att be«, anser jag att den kritik Taylor riktar mot Hegel till viss
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del även måste drabba den lundensiska högkyrkligheten. När dessa teolo
ger beskriver kyrkan som personlighet och organism, beskriver de samti
digt människans relation med Gud i huvudsak i passiva termer, som
»besittning«, »subjekti ver ing« och stundvis även som »inkarnation«.
Dessa begrepp innebär i praktiken att både det mänskliga subjektet för
intas och att talet om en relation till Gud förlorar sin ursprungliga
kristna innebörd.
Innan vi går till lågkyrklighetens försök att komma till rätta med
dikotomin mellan det objektiva och det subjektiva ska vi avsluta vår
undersökning av högkyrklighetens kyrkoprogram med att se hur dopets
mening blir bestämd. I samband med dopet används termerna »besitt
ning«, »subjektivering« och »inkarnation«, vilka kan uppfattas som
nödvändiga begrepp i högkyrklighetens »syntes« mellan subjektivt och
objektivt. Dessa termer utgör alltså nödvändiga redskap i högkyrk
lighetens försök att övervinna individualismen.
Wallgren finner att det med den lundensiska högkyrkligheten kom 
mer en ny lära om dopet. Och att denna lära är formulerad som ett
avvisande av individualismen och de strömningar som mer eller mindre
förnekade att det andliga livet har sitt ursprung i dopet. Vad högkyrk
ligheten strävade efter var att »upprätta« en organisk förbindelse mellan
människan och Kristus. Det kunde inte vara så att människan stod själv
ständig inför Gud, för om så vore kunde tron uppfattas som en förutsätt
ning för rättfärdiggörelsen, och frälsningsvissheten grundas på strävan
efter nyfödelse och helgelse. Före högkyrklighetens nya dopsyn hade
utkorelsetanken och förbundstanken både ett objektivt och ett subjek
tivt perspektiv, Guds objektiva nåd upprättade ett förbund som m änni
skan kunde ta emot och subjektivt förverkliga. M ed Taylor skulle vi
kunna säga att »människa och Gud står i samklang genom nåden och
agape«. I denna tanke, där det fanns både en objektiv och en subjektiv
betoning, såg högkyrkligheten en risk för att det subjektiva skulle förstås
som orsaken till förbundet, och bestämde därför att utkorelsetanken och
förbundet var något som inte kan brytas genom människans otro. Själva
kärnpunkten i den nya dopsynen blir att den nyfödelse som sker i dopet
sker en gång för alla. Den upprättar en livsförbindelse mellan Kristus
och den döpte, hon får del i Kristus objektiva väsen och det liv han lever
i kyrkan, vilket är det liv som anden strävar efter att »subjektivera«.
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Dessutom knyts samfundstanken till utkorelsen och förbundet.50 Wall
gren visar på organismtankens funktion i frågan om dopet:
Det objektivt givna blir då själva organismen, i detta fall Kristus och
hans kyrka, ... dopets verkan och förblivande resultat är en kontakt
punkt mellan den objektivt förefintliga organismen och den infogade
lemmen. ... Frälsningen kommer helt och hållet utifrån. Den är obero
ende av människans subjektiva hållning. ... I den objektivt givna gemen
skapen, i församlingen, tillföras henne livselement, som den helige Ande
kan utbilda till en levande tro.51
Enligt Wallgren syns de lundensiska teologerna ha ställts inför ett di
lemma. Traditionellt fanns tanken på en nyfödelse som sker i och med
den vuxna människans om vändelse, som kommer av ordet och är för
bunden med tron. Tanken på denna nya födelse ställde frågan om kon
tinuiteten med dopet skulle sökas i det objektivt givna eller i det subjek
tivt mottagna. De lundensiska teologerna fann att varken bekännelse
skrifterna eller den äldsta lutherska teologin talar om återupplivandet av
Andens verkan genom ordet i betydelsen av en ny födelse, utan dessa
talar endast om kallelsen, upplysningen, helgelsen och bevarandet av
den rätta tron. Därem ot stod det klart att Luther i den Stora katekesen
talar om ett återvändande till dopet, i betydelsen en ny födelse. M en
genom att följa Luthers lilla katekes, som endast talar om kallelsen, upp
lysningen och bevarandet av den rätta tron, kunde begreppet nyfödelse
exklusivt tillämpas på det objektiva skeendet, det vill säga dopets sakra
mentala karaktär och verkan. Därmed bestäms att »blott dopet verkar
således nyfödelse i primär och egentlig betydelse«.52 Detta betyder att
även helgelsen har fallit bort.
Wallgren menar att om vi följer denna tanke i svensk teologi ser vi i
Gottfrid Billing, vilken han anser stod de lundensiska teologernas tradi
tion nära och i mycket fullföljde denna tradition, ett medvetet genomför
ande av denna nya åsikt om nyfödelsens roll och dopets karaktär. I fråga
om nådeverkningarna pekar Wallgren på att också G. Billing vill följa
Luthers lilla katekes. Wallgren finner att själva kärnpunkten i denna lära
blir att den nya födelsen inte kan ske mer än en gång och att nyfödelse
och tillhörighet i kyrkan är ett och detsamma:53
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Under hänvisning till Augustanas 9. artikel hävdar han att döpelsen är
nödvändig till ny födelse, och eftersom dopet ej kan förnyas, kan heller
icke den nya födelsen ske mer än en gång. ... Den består i inlemmandet
i Kristi kropp [kyrkan] och medför därför en gemenskap med dess liv.
Denna kontaktpunkt, som förenar den döpte med den nya mänsklighe
tens organism [Kristus], är den nödvändiga utgångspunkten för Andens
nådeverkningar och det subjektiva livet. I viss mening måste det enligt
denna åsikt finnas ett andligt liv före tron och oberoende av densamma.
När nu den nya födelsen hör till dopets sakramentala verkan och har
skett en gång för alla, kan den icke sedan infogas bland Andens nåde
verkningar, som ha till föremål den döpta människan. Ty detta skulle
icke kunna ske, utan att dopet förlorade i betydelse.54
Wallgren har i avhandlingen om högkyrkligheten funnit, att det var his
toriesynen, organismtanken och syntesen som var medlet för att bekämpa
den »hotande subjektivismen«, genom att ställa det objektiva och det
subjektiva i det rätta förhållandet till varandra. Dessutom menar han att
de lundensiska teologerna har visat att människan i och genom dopet är
infogad i en oupplöslig organisk förbindelse, vilken aldrig kan upphävas
oavsett hur dopets innebörd kommer att subjektivt tillägnas. H on bli ge
nom dopet ett »organ« för det liv som Kristus lever i sin kyrka och delaktig
i anden, som strävar efter att subjektivera det objektivt givna. »Subjektive
ringen är Andens pågående verk.«55 Wallgren har också funnit att separatismens och sekternas princip var något annat. Den princip de höll fast vid
satte enligt Wallgren människors tro och vilja i centrum, och avsöndrade
sig på grund av detta från organismens liv. I direkt opposition till denna
princip har den lundensiska högkyrkligheten avfärdat alla individualist
iska strömningar, som föreställer sig att människan kan utvälja Kristus
och sätta sig i förbindelse med honom .56 Sammanfattningsvis kan vi där
för säga att högkyrkligheten ville genomföra syntesen mellan objektivt
och subjektivt och avvärja individualismen genom att formulera tanken
att den enskildas tro var »ett samvetande med kyrkan och genom kyrkan
ett samvetande med Gud«. Wallgren beskriver högkyrklighetens syn på
kyrkan som förmedlare mellan Gud och människa:
I samma mån som individerna införlivas i samfundet, framträder en allt
rikare mångfald av fria och självständiga personligheter. Individen är
icke fri i det abstrakta hävdandet av sin självständighet och sitt principi• 86 •

ella oberoende av de traditionella samfundsmakterna. Frihet är mot
satsernas försoning. Vägen till frihet är icke emancipation från samfun
det utan underordning och lydnad, assimilation och identifikation. Sam
vetet är icke sedlig envetenhet, samvetande med sig själv, utan sam
vetande med samfundet och genom samfundet med G ud.57
Den enskilda människan hade inte förmåga att med sin tro och vilja stå
i en självständig relation till Gud. Vid samma tid som det lågkyrkliga
kyrkoprogrammet formulerades, hävdade de lundensiska teologerna att
människans »förstånd är förmörkat, hennes samwete förwilladt, hennes
wilja fördärfwad, och ... således helt och hållet ur stånd att företaga det
rätta walet. M åste icke i detta fall Herren sjelf komma menniskans
walfrihet till hjelp?«58

3.3.2 Den uppsaliensiska lågkyrkligheten
Om vi på ett motsvarande sätt, som vad det gällde den lundensiska
högkyrklighetens teologer, ringar in de centrala begreppen i lågkyrklighetens kyrkoprogram är dessa »människan«, »tron« och »växelver
kan«. Det handlar om begrepp som inte exklusivt kan riktas m ot de
objektiva gudshandlingarna, vilket betyder att uppsalateologerna inte
på samma sätt som de lundensiska var inriktade på att övervinna indi
vidualismen och dess subjektivitet. Tvärtom visar dessa begrepp att de
lågkyrkliga ville lyfta fram det enskilda subjektet och slå vakt om vad de
själva funnit som värdefullt i de framväxande väckelserörelserna genom
att införliva dessa i kyrkan.
Det finns inte utrymme för att vi närmare ska kunna diskutera de
bakomliggande faktorerna till den lågkyrkliga kyrkosynens utformning.
M en vi ska förstå den som ett svar på högkyrklighetens kyrkoprogram
och präglat av de kyrkopolitiska frågorna. Kyrkodebatten har, enligt
Sven Hansson som undersökt uppsalateologernas ställningstaganden i
dessa frågor, sitt upphov i de krav på skärpta straffregler som de lunden
siska teologerna ställde m ot bakgrund av det redan befintliga men allt
mer urholkade konventikelplakatet. Den skärpta lagstiftningen, avsedd
att förhindra den traditionella enhetskyrkans upplösning, underlättades
då de lundensiska teologerna kunde utöva ett tongivande inflytande
över både statsmakt och kyrkomakt. Hansson menar vidare att även de
lågkyrkliga ansåg att den kyrkliga enheten var värd att bevaras, men att
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detta inte fick ske med vilka medel eller till vilket pris som helst. Beck
man befarade att den tvångsmakt som utgick från kyrka och stat skulle
komma att ersätta den evangeliskt lutherska kyrkan med en statskyrka,
vilken endast till namnet liknar den »rätta kyrkan«. Följden skulle bli att
alla »rättsinniga kristna« för eller senare skulle komma att lämna kyr
kan. Redan nu hade de kyrkliga tvångshandlingarna försvårat för alla
präster, som i sin uppgift som själasörjare försökte föra de separerade
tillbaka till kyrkans gemenskap.
H ansson visar också att Beckman inte såg någon vinst i en kyrko
tillhörighet genom tvång, eftersom han uppfattade att kyrkan i enlighet
med bekännelseskrifterna var bestämd att vara de troendes samfund. De
lundensiska teologernas agerande uppfattades därför av Beckman som
ett allvarligt hot m ot den evangeliskt lutherska kyrkan.59 Hanssons m e
ning är att uppsalateologerna ville bevara enheten och bekämpa tvånget
genom att skapa en kristocentrisk m edvetenhet inom kyrkan, vilket
förde Beckman till att utveckla den väckelsevänliga lågkyrkliga uppsalateologin och kyrkosynen. Denna ser Hansson vara grundad i övertygel
sen om att väckelserörelserna hade en plats i en evangelisk luthersk
kyrka, så vitt dessa delade bekännelsen. De utgjorde, enligt Beckman,
snarare ett av de stadier kyrkan måste genomgå i sin utveckling och
mognad. Och förutsatt att »Kristus inte blev söndrad« var mångfalden
på den gemensamma grunden en tillgång. M en oavsett det positiva m e
nar Beckman att varken en pietistisk ytterlighet eller luthersk ortodoxi
kan vara det sanna uttrycket för den lutherska tron. M en pietismen hade
lärt dem att all bekännelse är en »ljudande m alm «, om den inte är född
av tro och leder till tro. Rationalismen, som dess m otsats, hade gjort det
uppenbart, att om kyrkan ska vara trovärdig så måste den bemöda sig
om större enkelhet och bibeltrohet, med en samtidig öppenhet inför
vetenskapen. Det handlade om att kyrkan måste se det mänskliga både
inom och utom Guds rike.60
Bejakandet av människan, mångfalden och tron, förklarar de uppsaliensiska teologernas avvisande av högkyrklighetens definition av kyr
kan.61 Själva utgångspunkten, att kyrkan först och främst är nådeanstalt, förstods förvandla kyrkan från de troendes gemenskap till ett
»samfund af döpta«. Därför grundar sig kritiken på att de lundensiska
teologerna tillåtit sig att undanskjuta trons betydelse och göra den en

skilda människan till ett obetydligt »moment eller stånd« i kyrkan, istäl
let för att vara den aktiva, medvetna människan de själva uppfattade att
hon var tänkt att vara. I motsats till högkyrkligheten som satte de objek
tiva sakramenten och ämbetet, »nådesanstalten«, som det första och
främsta betonar Beckman:
... äfvensom i Cor. 12:27 »Men I ären Christi lekamen och lemmar, hvar
efter sin del«, m.fl. st. utvisa att denna lekamens organer eller lemmar
utgöras af menniskor, icke af institutioner, stånd eller annat dylikt.62
I det lågkyrkliga kyrkoprogrammet förutsätts därför att församlingen är
beroende av en medveten, personlig tro, det vill säga »att alla lemmar i
denna organism äro lefvande och verksam m a, hvar och en i sitt mått, för
det helas ändamål; ... Kunna vi nu tänka oss den organiska, innerliga
sam verkan,... annorlunda, än såsom en frukt af tron, som verkar genom
kärleken?«63 När lågkyrkligheten avvisar högkyrklighetens tolkning av
kyrkan som organisk helhet avvisar de samtidigt själva medlet genom
vilket den »hotande subjektivismen« skulle övervinnas. Enligt uppsala
teologerna innebar den lundensiska tolkningen att den subjektiva, per
sonligt tillägnade tron hade förlorat sin betydelse i relation till Guds
utgivande kärlek och nåd. Vi kan m ot bakgrund av Taylor säga, att
lågkyrkligheten anser att högkyrklighetens teologi, grundad på Hegels
filosofi, inte förmår att »bringa Gud och människa i samklang så som
den kristna tron kräver«. När lågkyrkligheten själva använder sig av
begreppet »organiskt« tillskrivs detta därför en helt annan funktion. Det
handlar inte om människan som endast m ottagande, receptiv, utan om
självansvariga personliga viljor med förmåga till självständiga, aktiva
val.64 I den organiska enheten - »Kristus som huvudet och fria självbe
stämmande, av Guds Ande samlade, styrda och innerligt enade männi
skor« - pågår genom tron en samverkan, eller växelverkan. Denna sam
verkan som kräver levande delar betonas som själva kärnpunkten och det
enda sätt på vilket ett organiskt förhållande kan tänkas vara i funktion.
Den gemenskap, församlingen, som blivit till genom Guds nåd och i sig
själv är »Guds nådeanstalt på jorden«, är därför genom tron organiskt
sammanhållen av Guds heliga Ande. Utifrån denna uppfattning kan de
anse att det sätt på vilket högkyrkligheten talar om ett organiskt förhåll
ande, i själva verket handlar om en mekaniskt sammanhållen enhet:
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Genom dopet har Herren således redan sammanslutit alla troende döpta
till ett enigt samfund, sammanhållet af Herren sjelf i verklig enhet,
hvilken enhet sedermera i Ordets och nattvardens rätta bruk å ena sidan
af Gud befästas, å den andra af de troende ådagalägges och göres frukt
bärande.
En sådan enhet kan nu tänkas af tvåfaldig art såsom mekanisk eller
organisk. Mekanisk är den enhet, i hvilken risknippan sammanslutes af
det sammanhållande bandet; organisk den, som uppkommer genom
lifvets magt att såsom ett inre band sammanhålla, ordna och styra de
särskilda lemmarne till ett lefvande väsen.65
När organismtanken helt och hållet är grundad på de objektiva, på det
som »af Gud befästes«, saknas enligt lågkyrklighetens mening det inre
organiska livet, själva växelspelet mellan organismens delar. Högkyrklighetens mekaniskt sammanhålla församling innebär därför att talet om
en samfundsande endast är möjligt genom att sammanblanda det ska
pade med det icke skapade. En sammanblandning som Beckman menar
inte är ovanlig i den innevarande tiden.66
De lågkyrkliga vill därför i kyrkoprogrammet framhålla skillnaden
mellan det skapade och det icke skapade och mellan den organiskt sam
manhållna församlingen i motsats till den mekaniskt sammanhållna.
M ekaniskt sammanhållen är den församling som sammansluts av det
sammanhållande bandet, organisk den som sammansluts av ett inre
band, av »livets makt«. Det band som sammanhåller församlingen är
den heliga Anden, Kristus närvaro och verksamhet på jorden, vilken
Beckman betonar vara icke skapad. Den ande som blir given som gåva
genom den nya födelse som sker både i dopet och i rättfärdiggörelsen är
däremot skapad av Gud. Genom att klargöra skillnaden vill Beckman
framhålla en organisk, inre, samverkan och dessutom hävda att försam
lingsandens eller samfundsandens närvaro i kyrkan inte är möjlig utan
att den av Gud givna tron kommer till uttryck i och genom den enskilda
människans liv, i kärleken till Gud och människor som trons enande
frukt. Det är denna tro, »livets makt«, som sammansluter människor till
en församling. Enligt lågkyrkligheten är därför varje enskild genom
Guds omskapande kraft i och genom pånyttfödelse »bärare« av sam
fundsanden, i meningen församlingens liv. M en denna sammanslutande
samfundsande eller församlingsande är något skapat av Gud. Genom att
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hävda åtskillnaderna, mekaniskt mot organiskt, icke skapat m ot skapat,
kan de lågkyrkliga försvara den nödvändighet de ser i den subjektivt
tillägnade tron, lika väl som kyrkan som de troendes gemenskap. Kristus
närvaro på jorden kan inte sägas ha gjorts »till hans rent subjektiva,
andeliga och osynliga inneboende uti de trognas hjertan«. I stället menar
de att denna närvaro blir »objektiv« verklighet och synliggjord genom
den av tron och kärleken sammanslutna enheten, »församlingsorganismen« som har sitt liv i och genom Gud. Den genomsyras och samman
hålls av den heliga Anden som i samverkan med den enskildas ande
vittnar om att hon är »Guds barn«. Dessa två, det sammanhållande och
det sammanslutande bandet, kan därför enligt Beckman aldrig sägas
vara identiska, det vill säga i den mening att det utgör ett och det
sam m a.67 Enheten och identiteten mellan det icke skapade och det ska
pade ligger så att säga i det gemensamma vittnesbördet:
... Guds [heliga] Anda, hvilken väl bor hos de trogna och drifver och
sammanhåller dem i en anda och en kropp,... [kan] icke därföre ... sägas
vara deras ande. Deremot kan denna församlingsande visserligen ock
kallas Guds ande, så vidt som den i sanning är frukten af Guds helige
Andas verksamhet, en Guds gåfva till de trogna, hvarigenom de först
blifva i sanning ett samfund, ett sammanhängande organiskt helt inför
Gud, på samma gång innerligen enadt med Hufvudet, Christus, och lik
väl förblifvande från honom så åtskildt, att både församlingen och dess
enskilda medlemmar hafva qvar sin personligt sjelfständiga existens, sin
kallelse och sitt åliggande att med fruktan och bäfvan skaffa sin salighet,
under det att de i tron äro för Guds Anda så öppna, af honom så genom
trängda och för allt godt af honom så beroende, att Gud kan sägas i dem
verka både vilja och gerning efter sitt goda behag. Närmaste och omedel
bara tillvarelseformen har nu denna ande i den ur tron uppväxande kär
leken, som är fullkomlighetens band. Denna kärlek är väsendtligt känne
tecken på dem som äro Guds barn och lemmar i Christi helga lekamen.
I främsta rummet binder den hvar je troende vid hufvudet Christus, i fri,
mer eller mindre brinnande, men städse verklig, tacksam hängifvenhet åt
honom samt, i mån af medvetandets utbildning, lydnad för hans ord och
röst. Dernäst sammansluter den de trogna sinsemellan i broderligt deltag
ande inbördes, så att »om en lem lider, så lida alla lemmarne med, och om
en lem varder härligt hållen, så fröjda sig alla lemmarne med«.68
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Genom att klargöra skillnaden mellan det skapade och det icke skapade,
respektive att sammanslutas och att sammanhållas, vill de lågkyrkliga
teologerna förklara trons funktion som den enande kärleken, »kärlekens
samfundsanda«. Och därmed motsäga allt tal om inkarnation, besitt
ningstagande och subjektivering. Dessa är begrepp som lågkyrkligheten
anser leda till att kyrkan upphör att vara en levande organism.69
I det lågkyrkliga kyrkoprogrammet utgår lågkyrklighetens teologer
ifrån att kyrkan är ett »trons föremål«. Kyrkan har sin grund och sitt
ursprung i en verklighet som inte är nåbart för det varseblivande ögat.
Men så vitt ordet och sakramenten utgör villkoren för kyrkans fortlevnad
och nödvändiga form för verksamheten, så »måste hon tänkas ännu va
rande på jorden, om hon ock har sin umgängelse i himmelen«.70 Utifrån
trons självklara förutsättning, det vill säga att kyrkan måste ha sitt yttersta
ursprung i Kristus, kan lågkyrkligheten med stöd i bibel och bekännelse
skrifter, så att säga vända sig mot världen och bestämma att kyrkan först
och främst är de troendes gemenskap. En gemenskap vars tillkomst och
fortlevnad är beroende av den enskilda människans tro, då ingen kyrka på
jorden skulle vara möjlig om inte Kristus fann tro på jorden.71
Uppsalateologernas kyrkosyn formulerades genom ställningstagan
det mot en tvångsmakt som utgick från stat och kyrka, i syfte att bevara
och upprätthålla den rådande ordningen. Även om också Beckman, som
den ledande vid kyrkoprogrammets tillkomst, ansåg den kyrkliga enhe
ten värd att bevaras fick detta inte ske med vilka medel som helst. M ot
de lundensiska teologerna, inriktade på att skapa en kyrkotillhörighet
genom tvång, ville uppsalateologerna skapa en kristocentrisk medveten
het inom kyrkan, vilken utvecklades till en väckelsevänlig lågkyrklig
uppsalateologi. Den kritik m ot den uppsaliensiska lågkyrkliga kyrko
synen som därmed skapades grundade sig i att dessa teologer i sin defi
nition uppfattades framställa kyrkan som en »mänsklig produkt«, då de
betonade att kyrkan endast kan bevisa sig verklig genom människors
tro. Beckman bemöter invändningen på följande sätt:
Aldraförst må upptagas den invändningen, att kyrkan genom denna defi
nition framställes såsom en mensklig produkt, då hon endast genom tron
kommer till verklighet. Men vi fråge: är då den rättfärdiggörande tron ett
menskligt verk? ... väl är det ock menniskan, icke Gud, som tror; men är
tron derföre en människas eller menniskans verk? Vi hafva redan anfört
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vår bekännelses ord, att »genom ord och sakrament såsom genom instru
ment och medel gifves den helga Anda, som tron verkar, hvarest och när
Gudi täckes.« Och bekräftas detta icke uttryckligen af Frälsarens ord:
»Det är Guds verk, att I tron på den han sändt hafver« ... Så hafva vi då
ingen anledning hvarken i skriftens ord eller trons analogi att uppfatta
menniskans övergång till saliggörande tro mindre såsom ett gudomligt
verk, än t.e, nådens erbjudande genom ordet och dopet; och Christi för
samling blir ingalunda derigenom ett menniskoverk, att hon kommer till
stånd först genom det inre gudomliga nådeverk, som är den saliggörande
trons upptändande och menniskors nyfödelse till lif i Gud. ... Och lika
sannt är det, att tron såsom det band, hvilket sammanhåller Guds försam
ling, innebär en vexelverkan mellan Christus och församlingen; men detta
är ju icke en brist utan fastmer den enda form, under hvilken ett inre,
organiskt förhållande mellan hufvudet och lemmarne kan ega rum.72

3.3.3 Grunden i Luleå stifts lågkyrkliga kyrkosyn
Hur bör vi då förstå den kyrkosyn som blev grunden i Luleå stift genom
moderstiftet Härnösand, och m ot vilken vi därmed också ska förstå stif
tets prästmötesmaterial? I det närmaste etthundra år efter debattens slut
utvärderar Aulén de två kyrkosynerna. Han bedömer att högkyrklighetens definition vilar på centrala lutherska och bibliska tankar, även om
dessa teologer »understundom« kunde göra uttalanden av »äventyrlig
art« i kampen m ot lågkyrkligheten. M en oavsett det »äventyrliga« be
döms den lundensiska definitionen som » urluthersk«, eftersom Luthers
kyrkosyn är helt fri, menar Aulén, från att ställa det objektiva som
motsats till det subjektiva eller att försöka finna kompromisser mellan
dessa begrepp.73 I kontrast till Aulén kommer vi i detta avsnitt att visa
att lågkyrklighetens »kompromiss« egentligen handlar om en djupare
problematik, som rör den moderna människans självuppfattning och
därmed individualismens roll i kulturen och det religiösa livet.
Vad det gäller lågkyrklighetens kyrkosyn anser alltså Aulén, att den
rymde olösliga motsättningar inom sig själv. Viljan att överbrygga skilj
aktigheterna mellan kyrkan och väckelserörelserna framstår för Aulén
som ett försök att förena den lutherska och den reformerta kyrkosynen.
Lågkyrklighetens tal om kyrkan som Kristi kropp, som en luthersk
tanke, är enligt Aulén oförenligt med vad han kallar den subjektivistiska
utgångspunkten vilken han menar hör hemma i den reformerta kyrko
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synen. Auléns slutsats är därför att den lågkyrkliga kyrkosynen inte kan
bedömas som »urluthersk«:
Tonvikten ligger här på att den troende församlingen är handlande sub
jekt. Det yttre samfundet eller coetus vocatorum är kyrka endast försåvitt den är en uppenbarelseform för coetus vere credentium. Denna
tankegång sammanhänger, såsom vi ser, med den principiella utgångs
punkten: att den kyrkobyggande aktiviteten utgår från föreningen av de
sant troende kristna. Det torde inte rimligen kunna göras gällande att
denna synpunkt kan betecknas som »urluthersk«.74
Aulén uppmärksammar vidare att de lågkyrkliga visserligen menar, att
»tron är ett Guds verk« och att det är Gud som givit nådemedlen. Men
enligt Aulén blir det ändå fråga om att kyrkan är ett »människoverk«, efter
som lågkyrkligheten talar om att nådemedlen är givna åt församlingen som
genom dessa medel »uppbygger sig själv«. Aulén tolkar detta tal så att den
»kyrkobyggande aktiviteten« enbart utgår från människan själv:
Att tron är ett Guds verk är ju otvivelaktigt en genuin luthersk synpunkt.
Denna synpunkt får emellertid ingen tillämpning på kyrkotanken. Tvärt
om, såsom »förening« eller »sammanslutning« är kyrkan uppenbarligen
just »en mänsklig produkt«.75
Det som enligt mitt förmenande blir fel i Auléns resonemang är, att han
inte förmår uppfatta att lågkyrkligheten talar om kyrkan som trosföremål, det vill säga att Kristus som huvudet har instiftat kyrkan och att
dess gränser är osynliga. För lågkyrkligheten är detta en självklar förut
sättning för att överhuvudtaget tala om en kyrka. När dessa teologer
talar om att »kyrkan uppbygger sig« genom nådemedlen är det alltså en
viss sida av kyrkan som åsyftas, nämligen den jordiska, varje »sten
kyrka« som står byggd av människor och som lever inom denna i en
personlig gudsrelation. Detta betonande av det aktiva subjektet sam
manhänger med lågkyrklighetens öppenhet inför de nya individualist
iska strömningarna. Vi såg att lågkyrkligheten själv understryker, att
kyrkan måste »tänkas ännu varande på jorden, om hon ock har sin
umgängelse i himmelen«. När lågkyrklighetens teologer på denna punkt
talar om kyrkan som »förnämligast en trons gemenskap« talar de inte
om kyrkan som något transcendent, en översinnlig storhet, utan i detta
sammanhang har de vänt blicken m ot de människor som här och nu
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genom sin tro och sitt liv »bevisar«, som Beckman säger, »kyrkan som
verklighet«.76 M en detta tal om det mänskliga utgör då, som sagt, inte
hela bilden av kyrkans väsen, utan endast en del av den. Känneteck
nande för kyrkan är också, som framgår av citatet, att »hon ock har sin
umgängelse i himmelen«, det vill säga skapad av Gud.
Auléns något missvisande tal om en »kompromiss« ställer frågan om
individualismen på sin spets. För lågkyrkligheten är bejakandet av m än
niskan och den därtill hörande individualismen en följd av religiösa ut
gångspunkter, särskilt betoningen på den individuella omvändelsen och
den personliga tron, och inte minst i uppfattningen om den pågående
»växelverkan« mellan Gud och människa. Öppenheten m ot individua
lismen blir då samtidigt en kulturell förutsättning för deras religiösa
synsätt. Just därför att de redan till en viss del har accepterat den nya
tidsandan är lågkyrkligheten benägen att framhålla vikten av männi
skan som ett självbestämmande och aktivt handlande subjekt, vilket
automatiskt leder till betoningen av det jordiskt mänskliga och den sub
jektiva trons betydelse i det religiösa livet. Aulén å sin sida förefaller
sakna förståelse för vad den nya kulturen innebar, att det med denna
följde ett behov av enhet mellan känsla och tanke, att tron måste vara en
subjektiv upplevelse eller erfarenhet för att komma till uttryck hos den
enskilda människan. Vi minns att Taylor pekade på Hegels oförmåga att
bringa Gud och människa i samklang, eller skapa en verklig växelverkan
så som den kristna tron i sin ursprungliga form kräver. Hegel hade ingen
plats för nåden i egentlig kristen mening, och då inte heller för den gu
domliga kärleken, agape, då Guds kärlek är oskiljaktig från det uttryck
den får i givandet, vilket ju med nödvändighet måste vara ett subjektrelaterat givande.
För lågkyrkligheten som med största sannolikhet influerats av den
expressiva strömningen, via pietsismen, står inte den subjektiva person
liga tron i m otsättning till de objektiva nådemedlen, Ordet och sak
ramenten, utan de båda sidorna av tron samspelar med varandra, de är
indragna i en enande växelverkan. Objekt och subjekt står inte som
varandras motpoler. Aulén tenderar att bortse från detta samspel. I sin
kritik överbetonar och misstolkar han därför det mänskliga inslaget.
Lågkyrklighetens »poäng« ligger i växelverkan. M en detta handlar inte
om att betona det subjektiva framför det objektiva. Det mänskliga insla
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get är att de framhåller, som vi nyss såg i citatet av Beckmans försvar, att:
»väl är det ock menniskan, icke Gud som tror.«77
Det som enligt Auléns mening gör lågkyrklighetens definition av
begreppet kyrka till något »m änniskoskapat«, är att den hävdar att
kyrkan inte kan bevisa sig som verklig med mindre än att tron kommer
till uttryck i varje enskild församlingsmedlem. Det ter sig därför för
Aulén som om kyrkans yttersta grund för sin existens är avhängig den
enskilda troende, vilket strider m ot tanken på Guds suveräna och objek
tiva handlande. Auléns tolkning av lågkyrkligheten innebär att den be
toning de lägger på tron och församlingen får till konsekvens att kyrkan
därigenom »deklasserats«:
När kyrkan sålunda kommer till genom en aktion av de troende, har
tanken på tron såsom ett Guds verk skjutits åsido och tonvikten lagts på
tron såsom individuellt kvalificerat fromhetsliv.78
Hade man en gång sagt, att kyrkan principiellt var en förening av sant
troende kristna, så hjälpte det i grunden föga vilka tillägg man sedan
gjorde: den svenska kyrkan var deklasserad redan genom denna primära
bestämning.79
Det är uppenbart här att Aulén inte förmår se att Beckman, när han talar
om tron som »bevisar kyrkan som verklighet«, inte vill reducera kyrkans
tillblivelse »till en aktion av troende«. Som redan påpekats är det en
självklarhet att kyrkan har en övernaturlig grund i Kristus och Guds
handlande. Beckman menar alltså något helt annat med ett »individuellt
fromhetsliv« än vad Aulén gör. Det är hos Beckman inte fråga om en
enkel reduktion av kyrkans väsen till något rent mänskligt. Skillnaderna
här beror ytterst på att Aulén i motsats till lågkyrkligheten inte vill eller
kan införliva den jaguppfattning som är inneboende i den moderna
individualismen i sitt teologiska tänkande.
Slutsatsen i det resonemang som jag här har fört styrks av Gert Borgenstierna som i sin tur drar slutsatsen att Beckman i sin teologi, med dess
starka betoning på subjektet, på trosmedvetandet och troserfarenheten,
inte utplånar skillnaden mellan den subjektiva tron och trons objektiva
ursprung. Beckman framhåller, enligt Borgenstierna, trons ursprung och
grund i Guds oupphörliga handlande.80 Borgenstierna klargör den roll
som Guds handlande spelar i Beckmans teologi:
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Rörelsen utgår från Guds egen värld och dess riktning är nedåtstigande,
[den] är icke det mänskligas fulländning till idealets toppunkt.81
Det är utifrån denna teologiska grundsyn som vi har att förstå lågkyrklighetens kyrkosyn. Kyrkan blir en verklighet på jorden genom ett per
sonligt gensvar på den »i från Gud utgående rörelsen«. Att bedöma den
uppsaliensiska teologins kyrkosyn så, att kyrkan förstås som en »mänsk
lig inrättning«, blir således en felaktig tolkning. Aulén tenderar att tolka
rörelsen som uppåtstigande, en rörelse som enbart går från människan
till Gud. M en en sådan renodlad antropocentrisk tolkning gör inte den
lågkyrkliga kyrkosynen rättvisa.82
I lundensisk högkyrklighet respektive uppsaliensisk lågkyrklighet ser
Wallgren två skilda frihetsbegrepp, vilka han benämner »kyrkoprincipen respektive sektprincipen«, eller »treståndsläran respektive den libe
rala människouppfattningen«. De är dessa frihetsbegrepp han finner
möta varandra i kyrkodebatten.83 Wallgren skriver:
Ytterst var det treståndsläran och den liberala människouppfattningen
som möttes ... om man så vill kollektivism på lutherdomens grund och
individualism på reformert grund.84
Det förefaller här som om Wallgren intar samma förenklade förhållnings
sätt som Aulén till de motsättningar som gav upphov till debatten mellan
hög- och lågkyrkligheten. Därmed uppvisar Wallgren en likartad motvilja
till att mer ingående diskutera den idéhistoriska och kulturella bakgrun
den till lågkyrklighetens ställningstagande och då även individualismens
fördelar och nackdelar, och dess betydelse för det religiösa livet.

3.4 En olöslig motsättning?
Det förhållningssätt som den uppsaliensiska lågkyrklighetens intog i sin
medlande ställning mellan väckelse och kyrka under det sena 1800-talets
debatt, innebar ett försök att förena det objektiva och det subjektiva, Gud
och människa. Till skillnad mot högkyrklighetens lösning, som inspirerad
av den hegelianska filosofin, ville formulera en »syntes«, sökte lågkyrk
ligheten en helt annan väg. Lösningen för dess teologer stod att finna i
tanken på samspel, eller med Taylors uttryck en dialogisk relation, där
Gud och människa måste ha kvar »sin självständiga existens«. Den enda
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syntes lågkyrkligheten sökte var att åstadkomma en sammanjämkning av
den objektiva, rena läran och den kyrkliga ordningen med det subjektiva
trosmedvetandet. De menade vidare att nådeanstalten som det objektiva
måste förenas med församlingen som det subjektiva, vilket inte förstods
som ett problem för de lågkyrkliga eftersom de uppfattade kyrkan som en
odelbar enhet, nådeanstalten var oskilj bar från de troendes gemenskap, de
»båda« representerade »nådeanstalten på jorden«. Aulén uppfattade
detta, som vi sett, som att lågkyrkligheten hade tagit sig för den omöjliga
uppgiften »att sammanjämka tankegångar, som inte låter sig sammanjämkas«.85 M en detta var inte Beckmans åsikt. Tvärtom uppfattar han
denna medlande uppgift eller dialogiska växelverkan som livsnödvändig
för trons och kyrkans fortvaro:
Håller man med allvar på ren lära och kyrklig ordning, så anses man
nödvändigt skola förr eller sednare öfvergå till fiendtlighet mot innerlig
religiositet och mot den subjectets frihet, förutan hvilken sådan religio
sitet icke är möjlig; håller man åter synbarligen på sistnämnde moment,
så anses man af mången vara stadd på en bana, som måste leda till upp
lösning af kyrklig ordning.86
Vi ser här att de uppsaliensiska teologerna formulerade sin teologi och
kyrkosyn m ot bakgrund av en önskan om att förena det subjektiva och det
objektiva, ren lära och subjektets frihet. De ville på detta sätt gå den
moderna människan till mötes, de ville både förhindra splittring och att
tron skulle urarta till subjektivism (den negativa individualismen) eller till
steril förnuftstro. Beckman uppfattar högkyrklighetens ensidiga betoning
på det objektiva, dess ämbetssyn och därmed kyrkosyn som en livsfara för
kyrkan. Aulén å sin sida kan nästan ett sekel efter det att kyrkodebatten
avslutats konstatera att lågkyrkligheten befann sig i en omöjlig balans
gång och företrädde en »oluthersk« kyrkosyn, i motsats till högkyrkligheten som vilade på centrala lutherska och bibliska tankar.87
Hur ska vi bedöma Auléns beskrivning av lågkyrklighetens kyrkoprogram som inrymmande »en olöslig motsättning«? Den motsättning
som Aulén tycker sig se finns egentligen inte inom lågkyrkligheten, utan
den är en konstruktion som Aulén skapar genom att tala om kyrkan som
tillkommen genom en »aktion av troende«, en terminologi som är helt
missvisande eftersom den bortser från att Beckman och andra tog för givet
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att kyrkan hade ett gudomligt ursprung. Därmed faller Auléns kritik att
den lågkyrkliga kyrkosynen skulle »vara ett veritabelt paradexempel på
försöket att sammanjämka tankegångar som inte låter sig sammanjämka«. För lågkyrkligheten står inte den troende gemenskapen och
»nådeanstalten« som två motpoler, syftande på två skilda verkligheter.
Auléns feltolkning av lågkyrklighetens intentioner kastar också ljus
på konflikten mellan hög- och lågkyrklighet i allmänhet. En fråga som
uppstår är hur mycket av konflikterna som har sitt upphov i en bristfällig
teologisk begreppsbildning, som utgår ifrån och befäster ett polärt tänk
ande där subjektivt och objektiv står som varandras absoluta motsatser.
Ett stort frågetecken uppstår därför kring Wallgrens slutsatser. Konflik
ten mellan hög- och lågkyrkligheten står inte främst att finna i konflikten
mellan »kollektivism på lutherdomens grund och individualism på re
formert grund«, utan snarare mellan två skilda perspektiv på tron och
två skilda människosyner. Konflikten handlar snarare om huruvida man
förmår uppfatta människans expressiva natur, det vill säga om man
uppfattar att det är språket som utmärker människan i egenskap av
människa. Därmed gäller konflikten även huruvida man har ett m etafy
siskt eller existentiellt perspektiv på tron, och hur man förhåller sig till
den form av »dualism« som finns inbyggd i det m etafysiska tanke
schemat. Vi återkommer till dessa frågor.
Ett genomgående drag i kyrkodebatten är att högkyrkligheten i m ot
sats till lågkyrkligheten tenderade att stänga sig m ot moderniteten och
den nya m änniskan. D et förefaller som om det fanns en rädsla hos
högkyrkligheten för subjektiviteten, att subjektet själv strävar efter att
komma till uttryck. Den förefaller ha varit opåverkad av eller omedveten
om att fokuseringen på subjektet var en följd av ett nytt sätt att förstå
människan, och att detta redan vid tiden för debatten blivit något ound
vikligt i den moderna kulturen.
Den lågkyrkliga teologi och kyrkosyn som växte fram under 1800talets kyrkodebatt gäller med all sannolikhet för Luleå stift under den
tidsperiod som min undersökning omfattar. D et fanns ett »enhetsband«,
menade biskop Bergqvist, mellan Luleå stift och moderstiftet Flärnösand. Luleå stift hade således en annorlunda syn på kyrkan än i många
andra delar av landet. Aulén bekräftar 1953 ett långvarigt, vittgående
och djupgående inflytande från den lundensiska högkyrkligheten över
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teologi och kyrka i Sverige.88 Det sträckte sig in det folkkyrkobegrepp
som växte fram i det tidiga 1900-talet bland en ny generation teologer i
Uppsala. Hilding Plejel finner i detta skeende starka och delvis direkta
anknytningar till de lundensiska teologernas tänkande.89 Även Oloph
Bexell menar att ungkyrkorörelsens folkkyrka var byggd på den lunden
siska högkyrklighetens krav:
Det är tydligt hur den från Einar Billing utgående folkkyrkotanken har
gemensamma drag med lundahögkyrkligheten. Kyrkan tar gestalt »ovan
ifrån«; genom kyrkan går Gud med sitt nådeserbjudande människor
villkorslöst till mötes och handlar med den enskilde genom Ordet och
sakramenten. Folket blir kyrkans objekt. 90
När vi i de kom m ande kapitlen möter Luleå stift under 1900-talets
första hälft är det ungkyrkorörelsens folkkyrkotanke som utgör den teo
logiska bakgrunden under de första decennierna av biskop O lof Bergqvists ämbetstid. När biskop Bengt Jonzons inträder i ämbetet står kyr
kan inför en kyrkorenässans. Båda dessa skeenden är en reaktion på
förändringar i tiden, och inte minst på individualismen. Det närmast
följande kapitlet handlar om hur stiftet handskas med den individua
lism, som det fått i arv genom den tidiga lågkyrklighetens öppenhet mot
moderniteten och expressivismen.
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enskildes förhållande till det kyrkliga sam
fundet. Definitionen av inre och yttre är be
stämd av organismtanken och innebär att ett
yttre, mekaniskt, gudsförhållande är närva
rande i de väckelserörelser som förespråkar
associationen, en fri sammanslutning som
betonar tron som grundläggande. Det inre,
organiska, livet med Gud är å andra sidan
den organiska gemenskap som upprättas i
dopet. Wallgren 1959, s. 386f. Kyrkan som
organisk gemenskap betyder alltså att: »Alla
de frön, varur det nya skall komma, finns
redan där, men utvecklingen återstår. Att
bringa sitt eget inneboende väsen till sanning
och verklighet hos individerna, det är kyr
kans uppgift. Utveckling betyder här
subjektivering, enhet av subjektivt och ob
jektivt, och subjektivering betyder utveck
landet av den oändliga rikedomen av idéns
bestämningar.« Wallgren 1959, s. 127. Jmf.
Nordins mening i avseende på hur den orga
niska utvecklingen uppfattas i frågan om
trons innehåll: »Kristendomen och den
kristna dogmen utvecklas alltså enligt Bring
historiskt och till allt större klarhet. Läran är
inte en gång för alla given med Kristi ord utan
når senare en högre grad av utveckling. Den
teologiska vetenskapen har en viktig roll att
spela i denna process. Detta är djärva upp
fattningar som egentligen ligger ganska långt
bort från den ortodoxa kyrkoläran. Än tydli
gare blir heterodoxin då Bring kommer in på
förhållandet mellan tro och vetande. Tron,
förklarar Bring, har sin grund i anden och
utgör ett levande organiskt helt. Därigenom
kan den bli vetenskap - den i dogmen före
fintliga tron är ’identisk med wetandet, i tron
är wetandet immanent’. Då detta immanenta
vetande spekulativt utvecklas uppstår den
vetenskapliga dogmatikens innehåll. Här
med åstadkommes genom vetenskapen en
försoning mellan det objektiva och det sub
jektiva.« Nordin 1987, s. 385.
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43 N ordin 19 8 7 , s. 384. (N ordins kursiv.)

hamna i panteism .« N ordin 1 987, s. 384.

44 Wallgren 1956, s. i2 o f, 192. (Min kur
siv.)

57 Wallgren 1959, s. 193. (Min kursiv.)

45 Wallgren 1956, s. 78.
46 Wallgren 1956, s. 224. (Min kursiv.)
47 Taylor 1986, s. 615h
48 Taylor 1986, s. 616. (Taylors kursiv.)
49 Taylor 1986, s. 618.
50 Wallgren 1959, s. 361 ff, 367H.
51 Wallgren 1959, s. 379.
52 Wallgren 362. Jmf. Hägglund: »Den frisägande dom, som gör en människa rättfär
dig, är Guds eget levande och skapande ord,
som pånyttföder och från grunden föränd
rar henne. Därför råder ingen motsats - som
man stundom velat göra gällande - mellan
tanken på tillräknandet såsom grunden för
rättfärdiggörelsen och tanken på tron som
en levande verksam kraft.« Hägglund 1969,
s. 204.
53 Wallgren 1959, s. 349ff., 3 5 8ff, 372,
3 7 8 ff.

54 Wallgren 1959, s. 362h
55 Wallgren 1959, s. 398.
56 Wallgren 1959, s. 364, 398ff. Det bör
sägas att högkyrkligheten framhåller ett
personligt tillägnande, men detta försvinner
enligt min mening i samma ögonblick som
det har blivit nämnt. Det ligger överhuvud
taget en svårighet i ett beskriva denna teologi
vilket mest troligt beror på den organiska
livsförbindelsens primat, vilket leder till att
dessa teologer, som Nordin uttrycker det i
samband med Flensburg och frågan om
Guds relation till världen, att de både vill »...
äta kakan och ha den kvar, att hävda å ena
sidan Guds oberoende av världen och å and
ra sidan världens immanens i Gud [världen
som ett ’moment’ i Guds vara]«. Nordin
1987, s. 388. Nordin visar att samma otyd
lighet gäller E. G. Bring bl.a. i frågan om re
lationen mellan Gud och människa: »Vi fin
ner således Bring i en prekär balansakt. Det
gäller å ena sidan att betona hur Guds liv och
människans liv är ett, å andra sidan att inte

58 SwK 1855, s. 22°- Här uppmärksammar
högkyrkligheten att den moderna tanken är
att valfriheten har högsta värdet i den m o
derna kulturen, medan kyrkan lägger beto
ningen på vad som väljs. Men denna viktiga
insikt kan inte utvecklas vidare på grund av
den negativa synen på den moderna männi
skan.
59 Hansson 1980, s. i8off. Se vidare kap.
VIII, Den nya kyrkosynens genom brott.
Gidlund 1955, s. 284ff. Nordin lyfter fram
Brings kamp mot utökad religionsfrihet uti
från uppfattningen om att den individuella
friheten endast stod att finna genom att den
enskilda underordnade sig samfundet: »Den
som inte ville godtaga statskyrkan kunde
lämna landet - det var lundahögkyrklighetens kärva budskap till dissenters.« Nordin
1987, s. 389. Och om lekmannakraven me
nar Flensburg att vid en överträdelse av Aug.
art. XIV hade kyrkan rätt att utstöta
överträdaren ur kyrkogemenskapen, detta
gav på motsvarande sätt staten rätt till lands
förvisning, eftersom samhället bärs upp av
människans kyrkliga samvete och staten har
upptagit den svenska kyrkan lära som sin.
Hansson 1980, s. 182E Jmf. Aulén: »Det är
alltså ett statsintresse det här är fråga om.
Kravet på att en enhetskyrka skall upprätt
hållas reses inte i kyrkans utan i statens
namn.« Aulén 1953, s. 43. Som förtydli
gande av begreppet konventikelplakat kan
kort sägas att detta infördes 1726 för att hin
dra privata pietistiskt inspirerade samman
komster med bibelläsning och samtal, förbu
det upphävs under kyrkodebattens gång
1858.
60 Hansson 1980, s. 116, i8 8 f, TT 1861, s.
221. Beckmans uppfattning om den ideala
kristliga trosvetenskapen, är syntesen mel
lan den »christliga enfaldens tro« och den
moderna vetenskapen, definierad som »en
vetenskaplig och begripande insigt uti den
christliga
trons
innehåll,
så
vidt
begripandets handling föranleds af tro, fort
går i tro och leder till tro på detta innehåll«.
Nordin 1987, s. 198.
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6 1 Nordin påminner om att kritiken inte
enbart kom från dem som samlats kring
lågkyrklighetens kyrkoprogram: »Brings
hegelisering av den kristna dogmatiken
väckte protester från ortodoxa teologer. En
av dem, Ahlman, drog ut till trons försvar
mot de nya tyska påfunden. ... Hegelianismens sätt att spekulativt omtolka kristen
domens läror uppfattar Ahlman ... som
taskspeleri och som en stor fara för kyr
kan.« Nordin 1987, s. 385E
62 TT 1861, s. 17.

Guds inkarnation i världen«. Nordin 1987
s. 3 8 9 .1 frågan om kyrkan skiljer högkyrkligheten sig från Hegels syn på möjligheten
av en konfessionell stat. Taylor visar att
Hegel motsätter sig en sådan, även om reli
gionen har en avgörande roll i den förnuf
tiga staten. Hegel omfattar de liberala
ståndpunkterna och tänker denna sekulariseringsprincip som underförstådd i prote
stantismen. Taylor 1986, s. 6o4ff.
70 TT 1861, s. 7.
71 TT 1861, s. i8ff.

63 TT 1861, s. 17. (Beckmans kursiv.)

72 TT 1861, s. 19E (Beckmans kursiv.)

64 Beckmans problem med att applicera
Hegels spekulativa filosofi på kyrkosyn och
teologi framgår av Nordins citat ur Anteck
ningar bland Beckmans papper »Hvarjebanda reflexioner, observationer och annotationer 1831 UUB«. »Det förefaller mig,
när jag studerar Hegel, alldeles som stode
jag utanför en dörr o. lyssnade på visdoms
ord, som derförinnan talas. Af de brutna
ljud, som nå mitt öra, klarnar så småningom
för mitt inre samtalets riktning och bety
delse, men af detaljerna undgår mig outsäg
ligen mycket o. endast ett och annat ord
tränger som en blixt lysande och lösande in
i hvimlet af mitt lifs gåtor.« Nordin 1987, s.
198. Även Gidlund framhåller Beckmans
relation till den hegelianska filosofin:
»Beckman däremot kan sägas vara negativt
påverkad av det hegelska systemet. Vissa av
dess termer återfinnas hos Beckman, men
han giver dem ett annat innehåll.« Gidlund
1955, s. 284.
65 TT 1861, s. 95.
66 TT 1861, s. 95. Se ovan n. 42 angående
lundensisk definition av inre och yttre, me
kaniskt och organiskt.
67 TT 1861 s. 9 0-104, 258ff.
68 TT 1861, s. 96.
69 TT 1861, s. 9off. Nordin finner att
Flensburgs hegelianism kulminerar som han
säger, »i en kyrkosyn där kyrkan tilldelades
samma upphöjda position som Hegel i förs
ta hand tillerkänner staten. Kyrkan fram
ställs som en försynens anstalt, ja som en

73 Aulén 1953, s. 3of, 4of, 50. Blir Auléns
slutsats dragen ur ett anakronistiskt tän
kande? Luther känner inte den skarpa dikotomi som kom genom Descartes. Han kän
ner inte romantikens problem, och tvingas
därför inte som den senare tiden att finna
»kompromisser« mellan dessa storheter.
74 Aulén 1953, s. 51.
75 Aulén 1953, s. 50.
76 TT 1861, s. 2off.
77 De lundensiska teologerna kunde, enligt
Nordin, distansera sig från pietismen ge
nom inflytandet från nylutheranismen: »Den
personliga tron var ingen förutsättning för
mottagandet av nåden, dopet var en Guds
objektiva handling genom prästen och kyr
kan, dess verkan var inte beroende av något
subjektivt anammande.« Nordin 1987, s.
198. Petersson menar att högkyrklighetens
relation mellan dop och tro handlade om en
»ställföreträdande tro ... det är kyrkans tro
som barnen döps på«. Petersson 1977, s.
i7ff. Wallgren förefaller samstämd med de
lundensiska teologerna, och ser tron place
rad i kyrkan som institution. Wallgren
1959, s. 409. Även Wrede tar upp frågan om
var tron ska placeras: »Det är rimligen män
niskor i kyrkan förr och nu som tror, inte
kyrkan som tror oberoende av människor. «
Detta är sagt som ett bemötande av ett nu
mera inte ovanligt sätt att tala om tro och
kyrka, nämligen att det är kyrkans tro som
är grunden för kyrkan, inte människornas
tro. Vad är då kyrkan? Hör inte männi

105

skorna dit? Nej: ’Kyrkans tro’ är grundläg
gande 'inte människornas tro’. Detta tale
sätt placerar tron i institutionen kyrkan,
men inte hos människorna. Till saken hör
ändå, att kyrkans lära, tradition och
ordningar alltifrån början haft nära sam
band med trons funktion hos människor.«
Wrede 1992, s. 65. (Wredes kursiv.)

82 På samma sätt talar Gustafsson när han
utvärderar nyevangelismen. Den bejakar
pietismens och väckelsens kyrkobegrepp,
som är antropocentrisk och inte teocentriskt. Det uppkommer en församling byggd
på den enskildas aktivitet och kvalitet, en
församling av troende, av religiöst kvalifice
rade. S. Gustafsson 1962, s. 150, 173.

78 Aulén 1953, s. 50.

83 Wallgren 1959, s. 399ff.

79 Aulén 1953, s. 55.

84 Wallgren 1959, s. 299.

80 Borgenstierna 1942, s. 83ff. Beckmans
teologiska ideal bedöms som en viss kyrklig
medelvägsteologi, och hans teologiska
ståndpunkt sägs utgöras av en »pietistiskt
och bibliskt modifierad konfessionalism«
Borgenstierna 1942, s. 90. Och vidare:
»Överhuvudtaget kan sägas, att människan
och därmed även det mänskliga subjektets
fordringar i den nyortodoxi, som Beckman
ansluter sig till, spelar en väsentlig större
roll än gammalortodoxin.« Borgenstierna
1942, s. 86.

85 Aulén 1953, s. 50.

81 Borgenstierna 1942, s. 89.

86 TT 1861, s. 189 f.
87 Aulén 1953, s. 3of. Hansson 1980, s.
i88f.
88 Aulén framhåller att de lundensiska teo
logerna menade själva att de inte företrädde
någon speciell riktning inom kyrkan, utan
den svenska kyrkan själv, som så länge den
fortfar att vara luthersk inte kan vara annat
än högkyrklig. Aulén 1953, s. 43.
89 Plejel 1937, s. 17k
90 O. Bexell 1996, s. 131. (Min kursiv.)
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4- Luleå stift
- kyrkosyn och individualism

4.1 Introduktion
Vid mitten av 1800-talet befarade Beckman att den tvångsmakt som ut
gick från kyrka och stat, i kampen för att förhindra individualismens in
trång i kyrkan, skulle leda till en statskyrka, vilken endast till namnet
skulle likna den »rätta kyrkan«. Och dessutom vet vi att han befarade att
följden skulle bli att alla »rättsinniga« kristna för eller senare skulle
komma att lämna kyrkan. Bortsett från hur vi vill definiera uttrycket de
»rättsinniga« bekräftar Sven Gustafsson i Nyevangelism ens kyrkokritik,
att Beckmans farhåga inte var utan grund. Enligt Gustafsson öppnade
ärkebiskop A. N Sundberg, som under debatten företrädde den lunden
siska högkyrkligheten, 1888-års kyrkomöte med att förklara att splitt
ringen inom kyrkan nått »en sådan höjd, som knappt kan ytterligare stegras
utan att leda till fullständig söndersprängning av alla hennes sammanhål
lande band«.1 Gustafsson menar vidare att såren uppfattades så djupa och
elakartade att kyrkans liv som folkkyrka stod i fara om inte dessa skulle
komma att helas.2 Aulén konstaterar att kyrkodebatten slutade med att
kyrkan gick miste om religiös kraft mitt i en tilltagande sekularisering:
Ingen kan påstå att den svenska kyrkans ställning skulle [ha] varit stark
vid det utgående seklet. Sekulariseringsprocessen hade tagit fart. ... De
frikyrkliga strömningarna betydde visserligen en tacknämlig motvikt
mot den tilltagande sekulariseringen. Men hur tacksam man än må vara
för detta förhållande, betydde det samtidigt att den svenska kyrkan åder
läts på religiös kraft samt att en religiös splittring med svåra motsätt
ningar satte sig fast i landet.3
I föregående kapitel nämndes Emil Edsman vars memoarer ger oss kun
skap om Luleå stifts kyrkoliv. Bland annat berättar han om sin ankomst
till Skellefteå församling, dit han missiverades 1906 för sin första tjänst107 •

göring, och hur han med förvåning m ötte det norrländska stiftet. I R os
lagen varifrån han kom var » ... redan kyrkolivet brutet. ... Frikyrklig
heten hade töm t kyrkorna«.4 I Luleå stift, menar sig Edsman, för första
gången möta ett rikt och blomstrande kyrkoliv:
I Löfånger fick jag för första gången komma i kontakt med ett rikt och
blomstrande kyrkligt liv. ... Kyrkligheten var lågkyrklig. Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen och rosenianismen, lekmannapredikan och Sions
toner präglade församlingslivet. Det var för en uppländing en ren upple
velse att på söndagsmorgnarna se, hur det kom människor på alla vägar
och stigar med kyrkan som mål. Kyrkan var fullsatt på söndagarna.5
Skellefteborna hade en förunderlig förmåga att kunna packa sig i
bänkarna, kanske tre tusen personer en högmässa.6
M en det var inte enbart den överväldigande skaran av kyrkobesökare i
det lågkyrkliga stiftet som Edsman fäste sig vid utan även på vilket sätt
denna skara deltog i gudstjänstlivet:
Två saker reagerade jag emot. Menigheten var fulltalig under predikan,
predikan var sålunda det moment av gudstjänsten man satte det största
värdet på. Man samlade sig under altartjänsten före predikan och av
lägsnade sig under altartjänsten efter predikan. ... Det andra jag fäste
mig vid, det var att hela bänkrader kunde sitta med Sions toner i sin hand
i stället för psalmboken. Detta hördes också på sången. Valde man psal
mer, som stod i Sions toner, då var det kraftig sång. Dessa psalmer kunde
man. Men valde man någon psalm, som inte förekom i Sionstoner, då var
sången betydligt mattare.7
I prästmötesavhandlingen Vägar vi gått och vägen fram . Tankar och

linjer till hundra år av svenskt kyrkoliv från 1945, lyfter Viktor Söder
gren fram Luleå stift. Södergren menar att stiftet ännu lever på det gamla
»lutherläseriets« historiska grund, med tillskott av de väckelsebetonade
rörelserna. Stiftets lågkyrklighet präglas enligt Södergren av lekmannakaraktären och personligheten i luthersk kristendom. Detta betyder
först och främst en lekmannakyrka, given i folkmedvetandet. Det är det
allmänna prästadömet som bär såväl kyrkoliv som samhällsliv. Den
enkla lekmannen ser det som sin plikt att tänka självständigt, att reda sig
själv i andliga likaväl som i världsliga frågor. Det är, menar Södergren,
överlag en självständig människa som inte bugar för ämbetsmyndigheter
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eller en prästerlig värdighet. Prästen är en respekterad och viktig person.
M en detta är han inte främst i egenskap av formell ämbetsinnehavare,
utan respekten är erövrad genom den person han är i sitt ämbete:
Man böjer sig inte för ämbetets maktspråk eller för auktoritativa ut
talanden. Man disputerar och säger prästen rakt i ansiktet, vad man
menar och v ill... Men man respekterar en präst, som vill något, inte bara
för hans person, utan för hans ämbete.8
Denna individualistiska hållning anser Södergren inte enbart vara given
genom de sociala villkoren, utan det är också den andliga källan som
fostrat till självständighet. Enligt Södergren är denna källa Luthers »evan
gelium« i skriften En kristen människas frihet.9 Även Albert Nordberg
hittar grunden till självständigheten i »lutherläseriet« och hänvisar till
Johan P. Eurén, kyrkoherde under 1800-talet, som funnit att »läseriet« i
sig självt bottnar i »allmogens självständiga läggning och dess andliga
hunger, i tidens tvivelsjuka, som smittat även prästerna, samt deras brist
på andligt ljus«.10 Dåvarande biskopen i Härnösands stift Ernst Lönegren
konstaterar i sin predikan 1915:»! varje fall är i norrländskt kristendomsliv det starkt individualistiska draget påtagligt;...«11
I detta kapitel ställs frågan hur de aktiva i stiftet handskades med
lågkyrklighetens inneboende individualism i relation till kyrkans identi
tet och andra religiösa gruppers identitet. Vi kommer att möta Evan
geliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) som inomkyrklig väckelserörelse. Denna
m issionsförening, vars rötter finns i »lutherläseriet« och den uppsaliensiska nyevangelismen, utgör tillsammans med dess ungdomsorgani
sation De ungas förbund (DUF), en betydelsefull del av stiftets kyrkohis
toria.12 Beskriven i prästmötesmaterialet som både en välsignelse och ett
problem bidrar den till att svara på frågan om individualismens art och
uttryck i det lågkyrkliga Luleå stift under 1900-talets första hälft.

4.2 Prästmöten under biskop Bergqvists ämbetstid
4.2.1 Den religiösa kontexten
För att placera innehållet i detta kapitel i den religiösa kontexten kan vi
erinra oss att inledningskapitlet nämnde biskop Johanssons förväntan
på att väckelsens separatism hade nått sin höjdpunkt. Uttalandet syftar
på dem som förlorat förtroendet för kyrkan och prästerna under 1800109

talet och därför anslutit till de framväxande frikyrkorna. De som såg
möjligheten till att förändra kyrkan inifrån stannade kvar för att verka
inom EFS. Johansson varnade i detta sammanhang för rationalismen
som ett nytt orosm om ent. Både vid universiteten och ute i församling
arna ser han spår av att den svenska teologin låtit sig influeras av vad han
bedömer som en »nyrationalistisk« teologi. Här syftar Johansson på de
teologier som har sitt upphov i den tyske teologen Albrecht Ritschl.
Även om denna teologi, vilken vi möter i nästkommande kapitel, snarare
hör hemma inom det akademiska sammanhanget betyder det inte att
den undgick att oroa församlingslivet. M en det praktiska kyrkolivet fick
också impulser från ungkyrkorörelsen som kom med det tidiga 1900talet. Under m ottot »Sveriges folk - ett Guds folk« ville den synliggöra
kyrkan i samhällslivet. Den reagerade mot individualismen och framhöll
lokalförsamlingens betydelse. Einar Billings form av folkkyrkoteologi,
som utgick från Guds allomfattande nåd, betonade dopet som församlingsgrundande. Därmed markerades ett tydligt avståndstagande till den
så kallade föreningskyrkligheten. Sigfrid von Engeström framhåller i En
bok om kyrkan att folkkyrkan i m otsats till denna kyrkoform ansågs ha
»ett väsentligt företräde däri, att själva dess organisation förkunnar
evangelium om syndernas förlåtelse«.13 O loph Bexell visar att J. A.
Eklund, vilken Hilding Plejel idéhistoriskt betraktar som rörelsens grun
dare, företrädde en försam lingsteologi som står i kontrast till »frikyrk
lighetens individualism och ’nytestamentliga församlingssyn’; frikyrko
församlingarna åtog sig inte något andligt ansvar för hela folket«.14

4.2.2

H erdabrevet

Trettio år efter att Beckman lämnat biskopsämbetet i Härnösand åter
finner vi i biskop Bergqvists Herdabrev åsikter som drevs i debatten
mellan hög- och lågkyrklighet, och som bildade grunden för den låg
kyrkliga teologin och kyrkosynen. Herdabrevet, adresserat till präster
skapet och läroverkslärarna i Luleås stift, vittnar om en positiv inställ
ning till lekmannaaktivitet. Trots att Bergqvist kan uppfatta att »enligt
en icke så litet utbredd mening är all lekmannapredikan förkastlig«, vill
han tolka det skrivna i Augsburgska bekännelsen så att lekmannaaktiviteten ska erkännas så länge den inte verkar för att framkalla sönd
ring.15 Bergqvist hävdar, på ett liknande sätt som Beckman på sin tid,
110
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kyrkans och församlingslivets beroende av lekmännen och den enskilda
församlingsmedlemmen. Under 18 50-talet hade Beckman menat att alla
väckelserörelser hade en plats i den Svenska kyrkan, så vitt de delade
bekännelsen. Vi minns att han kunde se rörelserna som ett av de stadier
som kyrkan måste genomgå i sin utveckling, och att mångfalden var en
tillgång förutsatt att »Kristus inte blev söndrad«. Samma öppna inställ
ning finns hos Bergqvist. Om än han måste beklaga att vissa grupper
tagit avstånd från kyrkan och »ryckt åt sig« sakramentsförvaltningen
uppmanar han de aktiva i stiftet att inte söka strid, utan låta kärleken
och försoningen råda. Han manar dem till att söka samarbete med alla
grupper som har en »positiv kristlig åskådning«. Dels vill han genom
detta förhållningssätt »bota remnorna i vår tids kristliga lif« och dels vill
han att de gemensamt ska kunna m öta den »uppenbara otron« som de
såg utbreda sig bland tidens människor. M en i strävan att hålla fred med
de olika riktningarna sattes en gräns. Viljan till enhet och samverkan fick
inte leda till att de själva gav avkall på den kyrkliga bekännelsen.16
Bergqvist kan med rätta tala om ett »endräktsband som sträckt sig från
Luleå till Härnösand«, eller kanske rättare från Härnösand till Luleå.
Det har sagts, att få stift torde kunna uppvisa ett motstycke till den en
dräkt, som varit rådande bland prästerskapet inom det stora norrländ
ska stiftet. Därmed är förvisso en sanning uttalad. ... Det har ... funnits
ett »endräktsband«, som sträckt sig från Luleå till Hernösand,... här har
endräkten ... haft sin grund i de personliga intressenas djup, och detta
därför, att Hernösands stifts prästerskap stått såsom en man på den goda
bekännelsens grund.17

4.2.3 M otivering och försvar av kristen mångfald
Den inträngande individualismens verkningar togs upp till behandling i
de norrländska stiftens sista gemensamma m öte 1904. Under orationens
rubrik Ecclesiolæ in ecclesia, »de små kyrkorna i den stora kyrkan«,
försvarar O lof Löfvenmark den kristna mångfalden under medvetenhet
om att den också kan ha sitt upphov i vad han kallar den »religiösa
subjektivitetens« begär. M ed detta menar Löfvenmark ett behov av att
förstå sig själv och den egna gruppen som ensam ägare av sanningen.18
I orationen ställs den ideala enheten - en Kristus, en kyrka, en kris
tenhet - m ot den faktiska verkligheten som är underkastad historiens

utveckling. Eftersom den universella kyrkan, »Kristi kropp«, lever i den
historiska förändringen måste kyrkan bestå av en mångfald »spridda
flockar«. M en om än mångfalden i sig är ett tecken på svaghet och för
nedring vill Löfvenmark för den skull inte mena att frånvaron av enhet
med nödvändighet ska förstås som stridande m ot kyrkans väsen. I den
historiska mångfalden, vilken måste vara något annat än den eskatologiskt förverkligade enheten, kan han istället se olika »strålbrytningar«
av en enda gudomlig sanning. De nytestamentliga apostlarna legitimerar
för honom det sanna i mångfalden. Att dessa betonar olika aspekter i
tron hindrar dem inte från att förmedla ett och samma evangelium. Där
för vill Löfvenmark att samma sak som gäller för de historiskt framvuxna
större kyrkosamfunden också ska gälla de övriga kristna rörelserna som
kommit till i och med väckelsen. De som »ärligt avsöndrat sig« från den
Svenska kyrkan och bildat självständiga frikyrkor måste, enligt Löfvenmarks mening, i kraft av att de delar det grundläggande i den kristna
tron erkännas som smärre grenar på den universella kyrkans träd, även
om de är okyrkliga i läran, kulten och författningen.19
Orationen speglar i mycket de grundläggande argument som Beck
man och de lågkyrkliga teologerna använde för att försvara mångfalden
inom den Svenska kyrkan och lekmännens rätt att aktivt verka för för
samlingens andliga tillväxt. De mindre grupperingarna och förening
arna inom kyrkan uppfattas av Löfvenmark som en värdefull kraft
bland »skrymtare och namnkristna ... torra grenar och vattenskott«.
Likt Beckman förväntar sig Löfvenmark att dessa ska verka för att åter
göra kyrkan till vad den är tänkt att vara, den »m ater fidelium «, de
troendes moder, vars uppgift är att samla och fostra. Däremot förväntar
han sig inte att kyrkan åter ska bli ett »lifskraftigt grönskande träd«
genom att lägga en ensidig tonvikt på dogmatisk renlärighet och bekän
nelsetrohet.20 Än mindre kan han hoppas på att kyrkans situation ska
förändras genom den nya »rationalistiska« teologin och de framstående
moderna teologernas insats:
Den blotta renlärigheten och bekännelsetroheten räcker här icke till.
Den verkar kylande och förlamande utan andens sinne. Än mindre duger
den moderna teologi, hvars alumner tränga in i församlingarna icke så
som bärare af den goda bekännelsens, den evangeliska sanningens vitt

nesbörd, utan såsom tviflare och förnekare, mödosamt döljande sitt nya
evangelium bakom af ålder brukade kristliga termer och talesätt.21
Föreningar och sammanslutningar av »kristlig och kyrklig prägel« inom
kyrkan själv är för Löfvenmark ett bevis på de gudomliga gåvornas
mångfald. De är en naturlig följd av att kyrkan är ett samfund av m än
niskor som i tron blivit delaktiga i Kristus och kallade till att vara verk
samma och levande lemmar. Löfvenmark beskriver mångfalden i det
kristna livet som »individualiseringar«, trons uttryck i och genom en
skilda människors var för sig olika trosliv:
... så kunna och böra ock de inom ett särskildt kyrkosamfund befintliga
föreningar eller ecclesiolce af kristlig och kyrklig prägel betraktas såsom
individualiseringar af det kristna tros- och fromhetslifvet, såsom lem
mar, genom hvilkas understöd hela kroppen vinner sin tillväxt till sin
egen uppbyggelse i kärlek. Detta dock alltid under förutsättning att de
ledas och utvecklas i rätt riktning:...22
Friedrich Schleiermachers positiva bedöm ning av de pietistiska och
herrnhutiska rörelserna tillhandahåller ännu ett bevis för Löfvenmark,
att sammanslutningar inom kyrkan inte strider m ot kyrkans väsen. För
utom det naturliga i mångfalden genom kyrkans historia och de olika
uttrycken av tron, motiveras och erkänns föreningar och grupper inom
kyrkan genom dess egen svaghet. Om kyrkan i sig själv varit ett »lifskraftigt grönskande träd« hade den själv kunnat uträtta vad dessa ver
kar för. Löfvenmark menar att de nutida föreningarna inom de skilda
församlingarna har samma funktion i den innevarande tiden som vad de
pietistiska och herrnhutiska rörelserna hade under 16-1700-talen. Pietis
men som föddes i de så kallade collegia pietatis, enskilda sammanslut
ningar för bibelstudium och samtal, framstår för honom som den kraft,
vilken burit kyrkan genom upplysningstidens rationalism och ortodox
ins dogmatiska förstelning och död renlärighet. Löfvenmark vill för
svara mångfalden och betrakta denna som det uppfriskande flödet vilket
väcker och underhåller församlingslivet:
Det är sagdt och det är sannt, att det myckna kristliga föreningsväsent i
vår tid är ett fattigdomsbevis för vår kyrka. Må hon då ödmjukt erkänna
sin försummelse, tacksamt mottaga den hjelp, hon fått och får, och låta
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sig af Anden väckas och fostras till att alltmera blifva hvad en kristen
kyrka och församling bör vara: en communio sanctorum, en mater
fidelium . z 3
Löfvenmark lägger inte skuld på vare sig den ursprungliga pietismen
eller 1800-talets väckelser, vars anhängare han menar fått bära öknamnet
»läsare«, för att det i deras spår har följt okyrklighet, separatism, likgil
tighet för lära och bekännelse och ovilja m ot den teologiska vetenska
pen. När pietismen kom ville den inte söndring, utan ett återvändande
till en mer enkel och praktisk kristendom. Orsaken till att den inte blev
vad den hade kunnat bli, anser Löfvenmark bero på att ortodoxins
kyrka inte förstod att ta tillvara väckelsen, och att den separatistiska
pietismen inte förstod att akta sig för avvägarna. Löfvenmark anknyter
till Johann A. Bengel, som i en starkt kyrklig, konservativ pietism ver
kade för att pietismen inte skulle framstå som ett substitut till kyrkan,
utan som dess drivande kraft, »själva motorn« i kyrkans liv. Och dess
utom till Erik Pontoppidan, vars skrifter blev betydelsefulla för nyevangelismen. Dessa visar honom att risken för separation inte ger tillräck
liga skäl för att avstå från det goda som följer i de mindre grupperna och
föreningarnas spår. Att dessa finns inom kyrkan är inget osunt och
okyrkligt, snarare berättigat och behövligt.24 Under rätt ledning, menar
Löfvenmark, kan de hellre förvänta sig att de blir ett medel till enhet och
ett skydd m ot »sekt- och partiväsen«. M en hur detta kommer att ut
veckla sig kan han av erfarenhet mena i hög grad är beroende av kyrkans
förhållningssätt till de uttryck som kommer av det kristna fromhetslivets
»individualiseringar«. Samstämd med biskop Bergqvist anser Löfven
mark att erkännandet av olikheterna inte fråntar dem ansvaret för att
med obrottslig trohet sluta sig till den egna kyrkan. Den måste för dem
själva alltid framstå som tänkt att vara den rena bibliska lärans och den
sanna mittens kyrka.25

4.2.4 Den »religiösa individualismen«
Vid prästmötet 1915, elva år efter Löfvenmarks oration och lika många
år som biskop i Luleå stift, kan Bergqvist inte annat än beklaga den
allmänna bristen på ett levande församlingssinne inom stiftets försam
lingar. I biskopstalet menar Bergqvist att det finns många »gudfruktiga
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människor med ett varmt kristligt sinne« inom stiftet, men som saknar
medvetenhet om ansvaret för gemenskapen i lokalförsamlingen. I Bergqvists tal är det, utan att vara klart utsagt, EFS som inomkyrklig förening
som står i centrum för kritiken. Han framhåller bristen som ett resultat
av att många i väckelsens spår har låtit sig präglas av den så kallade
»religiösa individualismen«, »man förmådde ej höja sig till församlingen
såsom det organiska enhetsbandet mellan individerna utan blott till för
eningen« ,z6 D et Bergqvist nu ser framför sig är ett vittom fattande
föreningsliv som fört till att föreningen blivit ett surrogat, eller ett sub
stitut, för församlingen. De »troende« har dragit sig undan därför att de
inte känner sig till freds i en kyrklig samvaro med dem som de bedömer
inte leva i den kristna bekännelsen. Detta sätt att tänka anser Bergqvist
vara en »grundfalsk uppfattning av Guds rikes natur och församlingens
väsen«. De har inte klar för sig att församlingen består av vad Bergqvist
kallar en »objektiv och en subjektiv sida«. Objektivt sett är församlingen
till sitt väsen Guds »nådemedelsanstalt« men denna måste ha en »sub
jektiv sida«, på grund av att det inte kan finnas någon församling utan
verksamma och levande medlemmar. De som valt föreningen har enligt
Bergqvist inte klart för sig att de i egenskap av »troende« medlemmar
utgör själva kärnan i den »subjektiva sidan«. De är inte medvetna om att
det är de själva som utgör kyrkan, och församlingens rätta väsen. I talet
som är inriktat på församlingsvården betonar han att de »troende« har
uppgiften att dela ansvaret för församlingsvården genom att bistå präst
erna i arbetet med att införliva de utanför stående, de »icke-troende«, i
församlingskärnan.
Situationen ställer krav på »det religiösa livets socialisation«. De
aktiva i stiftet måste låta kärnpunkten i församlingsvården vara att i
förkunnelsen förklara församlingsidéns innebörd. De måste lära män
niskan att se skillnaden mellan begreppet församling och begreppet för
ening. De måste göra klart vad Jesus liknelse om surdegen vill förmedla.
Att denna syftar på församlingen och betyder att »gudfruktiga, fromma
människor med varmt kristligt sinne kan och bör dela samfund med
svärj are, drinkare och uppenbara gudsförnekare«. Biskopsstalet genom 
syras av en besvikelse över att de som fostrats i väckelsen inte har låtit
inflytandet över kyrkan bli större. De har istället för församlingsgemenskapen valt föreningen, och därmed begränsat väckelsens inflytande
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genom att försöka verka utifrån och inåt istället för inifrån och utåt. De
har valt den »individualistiska isoleringen«, i vilken biskopen tänker sig
att varken kyrkan eller den enskildas trosliv i längden kan fortleva.27
Bergqvist beskriver hur denna omöjliga situation har uppkommit:
Då det andliga livet vid mitten av förra århundradet började vakna till
större livaktighet och värme, var det den religiösa individualismen som
blev förhärskande. All vikt lades på den enskildes frälsning och den krist
liga samfundstanken sköts undan. Man nitälskade för individernas
väckelse och omvändelse, men ungefär som när man arbetar för att
draga drunknande ur djupet en och en. Själva farkosten, på vilken de
räddade skulle kunna samlas och föras i land lämnade man åt sitt öde
och glömde huru nödvändig den var. 28
Den »religiösa individualismen« förstås som en uppenbar orsak till att
församlingsmedlemmarna väljer föreningen framför församlingen, ge
menskapen i EFS framför gemenskapen i kyrkan. Detta skapade behovet
av att vid nästkommande prästmöte 19 21 låta orationen klargöra skill
naden mellan den lutherska och den reformerta teologin, som den för
stods visa sig i kyrkolivet.

4.2.5

Den »religiösa individualismens« karaktär

Emil Edsman fick uppdraget och behandlade frågan under rubriken
Reform erta inslag i nutida svenskt kyrkoliv. M est angeläget var att för
klara grunden till de skilda kyrkosynerna och skälet till att den refor
merta tolkningen av den kristna tron tilltalade den lutherskt fostrade
människan. Frågan gällde varför de reformerta influenserna, vilka Edsman
hellre talar om som de reformert-sekteristiska eftersom inflytandet kom 
mit via den anglosaxiska sfären, blivit starka nog att fortgående bryta
sönder det tidigare nästintill enhetliga församlingslivet.
Edsman visar på skillnaderna i Luthers och Calvins gudsbild och
bibelsyn. M ed Luthers betoning på Guds allomfattande kärlek och evan
geliet som bibelns centrum framträder kyrkan som en trosgemenskap.
Den är en andlig storhet som inte kan vara föremål för varseblivning, men
synliggjord i världen genom evangelium som den tros- och kyrkoskapande kraften. Genom Luthers betoning på nåden, ordet och sakramenten,
blir kyrkan »nådeanstalt«. Med Calvins betoning på Gud som den suve

räna allmakten och den lagiska, bokstavliga tolkningen av bibeln, vilket
gav bestämda bud och en likriktad ordning framträder kyrkan som en
avgränsad synlig storhet och »helgelseanstalt«. Edsman kan därmed anse
att Luthers betoning på det objektivt-religiösa, den allomfattande nåden,
leder till folkkyrkoformen medan å andra sidan Calvins betoning på det
objektivt-etiska, Guds allmakt och helighetskrav, leder till föreningsformen. Denna skillnad mellan de båda evangeliska rörelserna leder vi
dare till skillnader i trosbegreppet. Tron hos Luther blir till ett helt och
hållet religiöst begrepp, medan det hos Calvin får inslag av en etisk dimen
sion. M ed tonvikten på det objektivt-etiska följer betoningen på det indi
viduella. Edsman finner att det inom de reformert-sekteristiska grupperna
har skett en fortgående förskjutning bort från tonvikten på Guds hand
lande till människans handlande, från det objektiva till det subjektiva.
Detta utifrån kommande inflytande har i det svenska kyrkolivet mött en
luthersk pietism stadd i en likartad utveckling.29
Edsman lyfter fram det sena 1800-talets kyrkodebatt, och menar att
uppsalateologerna kämpade för en sann »subjektivism« (subjektivitet
enligt min definition) som det nödvändiga villkoret för ett sant prote
stantiskt liv. Och att de lundensiska kämpade m ot vad Edsman kallar för
en »falsk subjektivism« (förfelad subjektivitet enligt min definition) som
protestantismens största fara. Väckelsen som föregick och utlöste debat
ten bedömer Edsman som den största händelsen sedan reformationens
dagar. En gåva som inte går att överskatta, samtidigt som den kom att bli
ett svårlöst problem. Den djupaste orsaken till detta finner han i att
kyrkan och kyrkans ledande män inte kunde lösa frågan i tid på grund
av att »det brast i avseende på den religiösa kraften«. Edsman förefaller
dessutom anse att ingen av de båda sidorna lyckades hitta den rätta
syntesen mellan, som han säger, tes och antites:
Det är icke svårt att se, att det var den mer objektivt-kyrkliga fromheten
och väckelsens individualism, som här bröto sig mot varandra. För dem
var det ett antingen - eller, för oss bör det vara ett både - ock. Vi kunna
icke annat än varmt önska, att dessa båda fromhetstyper snart måtte
finna varandra i en syntes.30
De båda leden i begreppsparen objektivt-subjektivt och religiöst-etiskt
framstår för Edsman som lika oumbärliga i kyrkans liv. Samtidigt som
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han också menar att den lutherska kyrkan alltid måste utgå från det
objektivt-religiösa, med vilket han avser ordet och tron, av vilket då
följer ett »omskapande av hjärta och leverne«, det vill säga det religiöstetiska. Vad Edsman här efterlyser är alltså den växelverkan mellan det
objektiva och det subjektiva som jag tidigare framhållit att de låg
kyrkliga företrädarna kämpade för. En egendomlighet i Edsmans reso
nemang, som jag här vill fästa uppmärksamheten på, är att det undgått
honom att tanken på en sådan växelverkan redan var förhanden i den
tidiga lågkyrkligheten. För väckelsens individualism var det inte ett »an
tingen - eller«, utan ett »både - ock«.
Det som enligt Edsmans mening försvårade en lösning på de frågor
som ställdes i den gamla kyrkodebatten var att den inte enbart handlade
om en strid mellan gammalt och nytt inom den lutherska konfessionen,
utan att den också blev en uppgörelse med utifrån kommande influenser.
Det nya som kom , både arbetsmetoder, teologi och kyrkosyn, var främ
mande för både luthersk och nationell mentalitet. M ot territorialförsamlingen har den kristna föreningen blivit ställd som varandras oför
sonliga motsatser. Edsman menar att: »Den olika församlingsprincipen
har blivit det schibbolet som söndrar vårt kristna folk i tvenne hälfter
och försvårar samarbetet dem em ellan.«31 I kritik m ot dem som argu
menterar för föreningsprincipen framhåller Edsman att det för dem
själva i stiftet är mer betydelsefullt »att det tron och kärlekens liv, som
levde i den första kristna församlingen, återuppväckes, än att huvudin
tresset samlar sig kring kopierandet av dess begynnande församlingsordning«.32
På frågan vad som gör den lutherskt fostrade människan så mottaglig
för de utifrån kommande reformert-sekteristiska influenserna hänvisar
Edsman först till brottet i den historiska kontinuiteten. Själva traditionen
förlorade i värde i samband med att folk- och familjeliv upplöstes genom
industrialisering och urbanisering. Människan blev öppen för det som låg
utanför den egna, av den lutherska läran bestämda traditionen och kultu
ren. Den andra faktorn, som Edsman finner än mer betydelsefull, är för
kunnelsen, främst dess innehåll men också framställningssätt. Edsman
påminner om att de inte får blunda för de betänkliga följder en »ensidig
väckelsepredikan« kan få om den enbart inriktar sig på att uppväcka
känslor, men detta hindrar inte att han samtidigt finner att väckelsens

styrka var att den lyfte fram den »individuella fromheten, att den för
mådde ställa den enskilde fram inför Gud till avgörelse«. Denna styrka
saknades i den kyrkliga förkunnelsen, då den hade »något verklighets
främmande och opersonligt över det hela«.33 Den kyrkliga förkunnelsen
stod enligt Edsmans mening inte i överensstämmelse med tiden:
Tiden ifråga krävde en förkunnelse, som kunde förhjälpa till personlig
avgörelse, till väckelse och omvändelse. Den kyrkliga förkunnelsen var
för svag i detta stycke. Här satte nu anglosaxiskt färgad predikan in med
sin väckande kraft. Den tillfredsställde såväl med hänsyn till form som
[till] innehåll tidens djupa behov på ett helt annat sätt än den kyrkliga
predikan, genomglödgad som den var av det upplevdas verklighet. ...
Månne det icke är detta, som varit lekmannaförkunnelsens styrka och
som till en del också förklarar den anglosaxiska väckelsepredikans stora
framgångar ibland oss.34
Den tredje faktorn är bibelsynen. Denna är Edsman benägen att förstå
som den allra mest betydelsefulla orsaken till den långlivade och oför
m odat vittgående acceptansen av de reformerta influenserna bland de
lutherskt fostrade människorna och dragningen till föreningen framför
kyrkans församlingsliv.
... den gängse bibeluppfattningen bland stora grupper av vårt allra bästa
kyrkofolk är långt mer calvinskt-reformert än den är luthersk.35
Detta innebär enligt Edsman att många har stannat på en »lägre tolkningsnivå«, och låtit Calvins enklare och mer bokstavliga bibelsyn över
skugga de teologiska skillnaderna mellan lutherskt och reformert. Den
enkla verbalinspirationens ohistoriska tillämpning av texterna på det
kristna tros- och samfundslivet har tillåtits gälla. Edsman menar att om
de aktiva i stiftet kan tänka sig att den analys han presenterat är riktig,
måste lösningen på problemet med församling respektive förening ligga
i att de med början i bibeln förklarar innebörden i det lutherska frihetsbegreppet och kallelsetanken. I en jämförelse med schartauanismen
framhåller Edsman att den betonar det individuella och det subjektiva
lika starkt som vad den norrländska väckelsen gör, men till skillnad från
denna har den lutherska kallelsetanken en framträdande plats i schartau
anismen. Detta anser Edsman är förklaringen till schartauanismens
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överlägsna förmåga att skapa »helgjutna« kristna och enhetliga kyrkoförsamlingar. Genom att göra tydligt vad det lutherska frihetsbegreppet
och kallelsetanken egentligen innebär kan de aktiva i sin förkunnelse för
klara oriktigheten i att betrakta kyrkan som en klart avgränsad storhet,
och dessutom betrakta den som mindre »äkta« på grund av sina »många
döda medlemmar och myckna passivitet«. M en samtidigt påminner
Edsman om att arbetet med att stärka lokalförsamlingen måste ske med
medvetenhet om att »ett personligt kristligt liv längtar efter ett andligt
hem, där man kan känna samhörighet och inbördes bistå varandra«, och
att den lutherska tron med sin, i motsats till den calvinska, »principiella
frånvaro av yttre auktoritet kräver en desto starkare inre auktoritet«.36
Ungkyrkorörelsens budskap, vilket grundat kyrkan och folket i »fä
dernas kyrka«, var en reaktion m ot det traditionella kyrko- och för
samlingslivets tillbakagång. Beroende på vilket innehåll denna förkun
nelse har kan den enligt Edsman - trots att de reformerta influenserna
blivit djupgående och till viss del beroende av övergången till det m o
derna samhället - vänta på kyrklighetens återkomst:
... då folksjälen finner sig själv igen i sin individuella egendomlighet, då
skall på nytt traditionsmättad kyrklig förkunnelse och verksamhet kom
ma till heders.37

4.3 Prästmöten under biskop Jonzons ämbetstid
4.3.1
D en religiösa kontexten
När Bengt Jonzon tillträder biskopsämbetet i Luleå stift präglas den
Svenska kyrkan av en kyrkorenässans med impulser från två håll. Den
ena företräder en ny kyrkosyn som utarbetats i samarbete mellan exegeter och systematiker. En framträdande representant var den så kallade
lundateologin, till vilken Gustaf Aulén, Anders Nygren, Ragnar Bring
hör. Dessa presenterade tillsammans med övriga medarbetare den nya
kyrkosynen i En bok om kyrkan vid 40-talets början.38 Den nya defini
tionen av kyrkan strävade efter att förankra kyrkan, inte bara som
»Kristi kropp« utan även organisatoriskt, i en nytestamentlig förebild.
Ragnar Persenius menar att den dominerade betoningen på kyrkan som
Kristusrepresentation stundom upphävdes och ersattes med tanken på
ett identitetsförhållande. De systematiska teologerna betonade kyrkan
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som trosföremål på ett sådant sätt att den enligt Persenius inte skulle
vara empiriskt identifierbar. Detta avvisande av yttre gränsdragning
kring kyrkans medlemmar visar, enligt Persenius, fronten m ot frikyrk
ligheten som ett arv från 1800-talet. Dessutom menar Persenius att när
det gudomliga hos kyrkan så starkt ställdes i förgrunden fanns ett doketiskt inslag i definitionen av kyrkan som innebar svårigheter att göra
rättvisa åt kyrkans gestalt. Och vidare menar han, att de flesta företrä
dare för den nya kyrkosynen lät de kristna människorna och deras tro
komma i skym undan.39 Vid sidan om denna inriktning på förnyelse kom
samtidigt en mer pastoralt och praktiskt inriktad högkyrklig kyrkoförnyelse med rötter både i den lundensiska högkyrkligheten och ungkyrkorörelsen. M en till skillnad m ot dessa framhölls inte kyrkan som
vare sig Luthers eller Fädernas, utan den utgick ifrån ett mer ekumeniskt
perspektiv där kyrkan uppfattades som »en lem i Kristi kropp«. Denna
kyrkoförnyelse formulerad av Gunnar Rosendahl, och företrädd av Bo
Giertz i en moderatare form i den nya kyrkosynens utformning, ville
åstadkomma en förnyelse av t. ex bikt, själavård och retreater. Den ville
skapa ett mer medvetet nattvardsfirande och en liturgisk medvetenhet
uttryckt i skrudar, korstecken och processioner. Handlingar som kom 
mit att bli en naturlig del i det kyrkliga livet.4°
Persenius visar att förutom bibelforskningen och den liturgiska rörel
sen var lutherrenässansen en förutsättning för vad han kallar »återupp
täckten« av kyrkan. Denna renässans lyfte fram vad företrädarna ansåg
vara försummade sidor i Luthers teologi. I det vidare ekumeniska per
spektivet menar Persenius att det »rent allmänt kan sägas att luther
renässansen framställde Luthers kamp om kyrkan [som en kamp] mot
individualism och subjektivism«. Hans kyrkosyn ansågs ha stått när
mare den romersk-katolska än vad tidigare Lutherforskning antagit.41
Vi kan uppmärksamma att Persenius pekar på att det riktades kritik mot
Nygrens uttalande om att den tidigare ekumeniska tanken behärskats av
en allmän »nivelleringstendens«, men att den nu hellre behärskades av
»vilja till egenart«. De kritiska rösterna menade däremot att den tidigare
ekumeniska strävan kunde positivt karaktäriseras som behärskad av
»viljan till samarbete«, medan den strävan till ekumenik Nygren företrä
der negativt kunde karaktäriseras som »viljan till isolering, till självtill
räcklighet etc«.42

Den nya kyrkosynen formulerades som en reaktion m ot den individ
ualistiska synen på kristendom och kyrka, riktad mot både liberalteologi
och frikyrklighet. Även i denna nya kyrkosyn användes organismtanken
som grund för att framhålla att kyrkan ska tänkas »ovanifrån«, och att den
enskilda har en relation till Kristus via kyrkan, som en fortsatt inkarnation
och nådemedel: »Endast i kyrkan som Kristi kropp finns sålunda fräls
ning. « Det dynamiska perspektivet, kyrkan som Guds verk, eskatologisk
storhet och inkarnation, tänktes förena motsatserna objektiv och subjek
tivt.43 Persenius lyfter också fram Auléns program, formulerat i tre prin
ciper, avsedda att skapa enhet. I den andra principen menar Aulén, att
»Det går att erkänna andra kyrkosamfund, ’så snart vi i de olika samfun
den möta Ordet och sakramenten, förvaltade genom ämbetet’.«44 När
Aulén då urskiljer de tre kyrkotyperna - den evangelisk-kyrkliga, den
romerskt-katolska och den frikyrkliga - framträder en mycket tydlig avgränsning. I frågan om kyrkans enhet säger Persenius:
Med betoningen av gemenskapen i beskrivningen av kyrkan som Kristi
kropp och Guds folk måste den ekumeniska frågan bli aktualiserad.
Genom att som Aulén utgå från Kristus och nådemedlen i stället för den
enskilde eller kyrkosamfundet lades grunden för ett ekumeniskt pro
gram med förutsättningar att finna gensvar internationellt. Det finns
påtagliga likheter mellan detta program och innehållet i Svenska kyr
kans svar 1922 i förhandlingarna med den anglikanska kyrkan. Det
kristocentriska innehållet hade dock lyfts fram och ämbetet betonades
starkare. Eftersom innehållet i beskrivningen av kyrkan i stora drag lik
nade Svenska kyrkan, lades samtidigt grunden till ekumeniska problem
i Sverige, särskilt som kritiken av »föreningskyrkan« var framträdande.
Problematiken angående kyrkans gränser beredde större svårigheter i
Sverige än internationellt.45
Denna nya kyrkosyn var naturligtvis provocerande inte bara för fri
kyrkligheten utan även för den lågkyrklighet som erkände frikyrkorna
som »smärre grenar på kyrkans träd«, eftersom den innebar en skarp
avgränsning m ot frikyrkorna, vilka i praktiken måste underkännas.
Även om de uppfyller kravet på att inneha Ordet och sakramenten, före
faller de på grund av ämbetet sakna en godkänd kyrkosyn. Persenius
återger H olsten Fagerbergs kortfattade analys av den nya kyrkosynen i
samband med att han ställer frågan om vilken roll den kristna männi
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skan har för kyrkans identitet. Persenius finner att det enkla svaret tycks
vara, »ingen«. Detta svar är betingat av att det andra ledet i definitionen
av kyrkan i Augsburgska bekännelsens artikel sju får en »frapperande«
dominans, trots att det första ledet säger att »kyrkan är de heligas sam
fund«. Fagerberg ger uttryck för denna dominans på följande sätt:
’Lampan är Ordet, som lyser i ett mörkt rum. Kyrkan är, där lampan
brinner och sprider sitt sken. Intresset blir, a tt lampan brinner, d.v.s. att
Ordet förkunnas och att sakramenten förvaltas. Däremot får man ej
fråga, vilka lampan upplyser. Det skulle vara en fåfäng fråga.’46

4.3.2 H erdabrevet
M ot bakgrund av den pågående kyrkorenässansen talar biskop Jonzon
i sitt Herdabrev 1938 om behovet av kyrkans förnyelse, och menar att en
reformation är högst angelägen. Den är ett naturligt tillstånd då en
evangelisk kyrka alltid måste leva i reformation. Av brevets helhet fram
går att det beror på att en evangelisk kyrka har ett speciellt ansvar att
anpassa sig till tidens och människans utveckling. I den moderna kultu
ren har reformationen enligt Jonzon aktualiserats av kyrkans uppenbara
oförmåga att framgångsrikt m öta och avhjälpa tidens andliga splittring
och nöd. Den är dessutom påkallad av ett behov av att åter tydliggöra
kyrkans överhistoriska egenart som Kristus kropp då den har kommit
att spiritualiseras till en osynlig, ogripbar intighet, samtidigt som den
sekulariserats till ett profant ämbetsverk. Reformationen är också ak
tualiserad av den obalans som råder mellan det objektiva och det subjek
tiva, på grund av att väckelsen medfört en överbetoning på trons upp
levelsedimension, vilket gör det nödvändigt att lyfta fram de objektiva
sakramentens centrala plats i gudstjänstlivet. M en även om biskop Jon
zon finner många berättigade skäl och välkomnar en större medvetenhet
om att kyrkan är Kristus kropp, samlad kring ett heligt apostoliskt arv
ställer han sig ändå frågande till vissa reformförslag. Främst gäller det
nyttan av den starka betoningen på biskops- och prästämbetet, på vissa
bortglömda gamla och omotiverade ceremonier och inte minst att den
apostoliska successionen lyfts fram och tillräknas stor religiös betyd
else.47 I en kyrkorenässans som i det mesta tenderar att vilja en koncen
tration på egenarten ser Jonzon en ovilja att tillmötesgå de krav som
samhällets modernisering oundvikligen måste bära med sig:
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Man gör med kärvhet front mot all »anpassning« och är misstänksam
mot de strävanden, som vilja återerövra förlorade positioner och marker
genom att gå tiden till mötes, söka anknytning till dess tendenser och
rörelser och utnyttja dess arbetsformer. Man har snarare sin lust i det
som mest går den s.k. tidsandan emot.48
I Herdabrevet tar Jonzon ställning för den rådande mångfalden som
finns inom den universella kyrkan som Kristus kropp och menar att det
är angeläget att lyfta fram det som förenar. Att söka enhet i mångfalden
förstås som ett berättigat krav som den moderna kulturen ställer, vilket
också förklarar Jonzons kritik m ot de kyrkliga reformer som framhäver
det som avgränsar och särskiljer. Jonzons försvar av den naturliga m ång
falden inom kristenheten, vilken gäller både inom och utom den Svenska
kyrkan påminner i hög grad om Löfvenmarks oration från 1904:
Det är ... intet som strider mot en djupare och verklig andens enhet, det
är tvärt om naturligt och gagneligt, att en stor folkkyrka rymmer en
mångfald av fromhetsriktningar och skilda präglingar av troserfarenhet
och kristligt och kyrkligt liv.49
Jag är övertygad ekumen. Jag är det på grund av Frälsarens bön att »de
alla må vara ett«. Jag är det på grund av övertygelsen om att det som alla
verkliga kristna ha gemensamt i grunden är större och viktigare än det som
skiljer, och att särskilt alla kristna på evangelisk mark i själva verket stå
varandra mycket närmare än som synes på de yttre kyrkliga förhållan
dena. Jag är ekumen också därför att det andliga och sedliga läget i vårt
folk ropar efter en samlad kristen insats; om vårt folks avkristning går i
fullbordan, faller ansvaret till väsentlig del på en söndrad kristenhet. Jag
vet nogsamt att det kristliga och kyrkliga samförståndssträvandets väg är
smal. Det ställer höga krav. Det kräver, att den levande troheten i hjärta
och handlande mot det egna samfundets bästa arv förenas med viljan att
akta och förstå vad andra på sin väg mottagit som bäst.50
Jonzons mening är att kyrkans historiska art, kyrkan som Kristus kropp,
och karaktär av folkkyrka endast kan grundas i evangeliets inneboende
universalitet. Därmed menas att all förnyelse och alla reformer ytterst
måste styras av frågan om vilken plats rättfärdiggörelsen genom tron har.
Och vad det gäller införandet av nya ceremonier måste dess legitimitet
sökas i huruvida de leder till människors tro och inte i »ålder, tradition,
skönhet e.d.«. M en det är inte bara det att vissa inslag i den pågående
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kyrkorenässansen tenderar att vända sig bort från den moderna samhällskulturen och försvåra samarbetet inom kristenheten, utan dessutom upp
levs kyrkoförnyelsen i det lågkyrkliga stiftet som ett hot m ot det traditio
nella lågkyrkliga arvet. Biskop Jonzon som söker en medelväg betonar
därför i sitt Herdabrev att risken för »ritualism« är liten om frågan om
rättfärdiggörelsen genom tron får stå i centrum, men är denna däremot
undanskjuten så blir »sysslandet med riterna lätt ödesdigert«. Det är ett
tecken på att trons personliga bejakande har fått komma i skymundan och
ritualerna kommit att bli den avgörande medelpunkten. Därtill påminner
han om att »mässhakar, processioner, tidegärder, knäfall göra ingen till
kristen. M en de göra honom inte heller till katolik«. 51 Biskopen finner det
befogat att mana de aktiva i stiftet att gå varligt fram med allt som måste
kännas främmade för människorna ute i församlingarna:
Det är till förfång för tron och det är kärlekslöshet mot församlingen, när
man så ivrar för yttre ting, låt vara att de för en själv ha uppbyggelsevärde, att de skapar oro och splittring i sinnena. Det är farligt, när
gudstjänstens sedvänjor och tillbehör blir stora frågor, vare sig man vill
införa eller förhindra och avskaffa.52
Samma maning återkommer tre år senare i biskop Jonzons första ämbetsberättelse 1941, i vilken han vill slå vakt om det lågkyrkliga arvet:
Den bristande uppskattning av gudstjänstens former och skönhet, som
på sina håll förspörjes i vårt stift sammanhänger uppenbarligen i stor
utsträckning med den levande väckelsefromhetens starka medvetande
om det enda nödvändiga och om att därvid allt kommer an på evangelii
ord och hjärtats tro. Man är rädd för att yttre former skulle kunna dölja
eller skjuta åt sidan den enda stora frågan. Att reaktionen mot formerna
lätt kan leda till ett formlöshetens tyranni, som i själva verket är ett nytt
slags formväsen, föga ägnat att stödja det verkligt personliga, och som
utarmar och förkrymper andaktslivet, märker man inte så lätt. Det är
klart att om vi i vår kyrka vilja främja gudstjänstens skönhet och högtid
lighet med de former och medel som äro oss givna i kyrkans tradition, det
på inga villkor får ske så, att det som är den verkliga styrkan hos
väckelsefromheten, den må vara roseniansk, eller gammalluthersk eller
læstadiansk, kommer till korta. Därför måste här handlas med varsam
het och själasörjarvishet. Det är viktigare att själar ställas inför Gud och
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uppväckas till ånger och tro än att bortlagda mässkläder och okänd
mässmusik komma i bruk.53

4.3.3

K ritik m ot det lågkyrkliga arvet

Det är tydligt att kyrkorenässansen är en känslig fråga i det lågkyrkliga
stiftet. I prästmötet 1947 ställer biskop Jonzon därför kyrkan tillsam
mans med EFS som inomkyrklig väckelserörelse i centrum.
I orationen D en nya kyrkosynen och några av dess konsekvenser,
lyfter Leo Ekmark fram sekularisering och individualism som orsak till
att den tredje trosartikeln - »Jag tror på en helig, allmännelig kyrka« fått lämna plats för andra »förment« viktigare delar av trosinnehållet.
Artikeln har förlorat sin ställning både till följd av den sekulariserade
människans likgiltighet inför kyrkan, lika väl som den sekulariserade
statens likgiltighet. D essutom har kyrkan själv i sin förkunnelse försum
mat att medvetandegöra kyrkan som en del av kristendomens trosinnehåll. Och inte minst har artikelns betydelse enligt Ekmarks mening gått
förlorad genom den individualistiskt inriktade teologin »som tog sikte
på individens ställningstagande till budskapet«. I frågan om att återupp
väcka tron på den tredje artikelns innehåll och betydelse hänvisar han
till företrädarna för den nya kyrkosynen, speciellt Nygrens och Anton
Fridrichsens dokumentation av kyrkans väsen och ursprungliga grund.54
Ekmark menar att den nya kyrkosynen ställer de aktiva i stiftet inför två
alternativ utifrån tre viktiga frågor:
... Är kyrkan, församlingen, en mänsklig organisation för kristen tro, en
förening av människor, en intressegemenskap, byggd på mänskliga kva
lifikationer, ett den andliga sällskaplighetens alster? Eller är hon en Guds
skapelse genom Jesus Kristus och en konsekvens och fortsättning av
denna gärning i denna tidsålder med sikte på fulländningen? Ville Gud
kyrkan såsom ett Ordets och sakramentens sakrament för att ständigt på
nytt levandegöra och erbjuda jordens alla folk Guds gärning i Kristus
och så skapa en gemenskap genom delaktighet i det heliga?55
Genom att tydliggöra artikelns grundval menar Ekmark att stiftets
aktörer kan bemöta den »individualistiskt inriktade teologin«, vilken
han förstår vara det som vidmakthåller föreställningen om »att vara
kristen på egen hand«. Den kyrkosyn han framställer är en kyrkosyn
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som betonar egenarten och därmed ett avståndstagande från den kristna
mångfalden. Utifrån Ekmarks resonemang är det inte möjligt att dra
slutsatsen att han likt Löfvenmark i orationen från 1904 och biskopens
Herdabrev från 1938 skulle vara beredd att erkänna de i stiftet verk
samma frikyrkosamfunden som »smärre grenar på kyrkans träd«. Dessa
samfund betraktar Ekmark som »en mänsklig organisation«. Han m e
nar att de liknar »hoparna på torget, som samlas och upplösas av tillfäl
liga intressen«. Och vidare att en medlem i en mänsklig sammanslutning
»älskar i denna något av sitt eget, medan en medlem i kyrkan älskar för
hans skull som först har älskat oss utan kvalifikation«. Huruvida detta
gäller kyrkans »egen« inomkyrkliga missionsförening EFS måste här
vara osagt.56 M en när Ekmark talar om begreppet kyrka förefaller detta
med stor sannolikhet uteslutande gälla den Svenska kyrkan som delaktig
i den tredje trosartikelns« heliga allmänneliga kyrka«. Ekmark beskriver
kyrkans exklusiva egenart:
Skild från kyrkan är jag skild från den viktiga sidan av rättfärdiggörelsen,
som består i tillgång till gemenskap med Frälsaren på vårt eget plan i det
levande ordet och sakramenten, såvisst som rättfärdiggörelsen ej blott är
syndernas förlåtelse utan ock syndernas övervinnande genom Gudsgemenskapen. I kyrkan allena skapas en gemenskap på förlåtelsens
grund mellan Gud och individ och människor emellan. ... Är kyrkan en
sammanslutning av människor blir tillhörigheten beroende av männi
skans behag eller en tillfällighet, då hon ju lika gärna kan vara »kristen
på egen hand«.57
Ekmark framhåller att eftersom den teologiska forskningen och den nya
kyrkosynen följer Luther, så har den möjlighet att ge rum för både den
enskilda människan och kyrkan. Den nya kyrkosynen har kunnat un
danröja den gemenskapsupplösande individualismen som tecken på en
personlig tro. Och dessutom på samma gång undanröjt den opersonliga
kollektivismen som är likgiltig för den enskilda människan. Balansen
mellan kollektiv och individ ser Ekmark återfunnen genom en ny och
mer korrekt tolkning av Luthers förklaring av den tredje trosartikeln.
Ekmark framhåller att det påvisats att den största uppmärksamheten
hitintills givits åt den tonvikt Luther lade vid Andens verk i människan,
vilket medfört att hans starka betoning på kyrkan, som Luther enligt
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Ekmark av »förklarliga tidsorsaker kallar kristenheten«, varit åsidosatt.
Balansen mellan kyrkan och den enskilda är även återfunnen genom
»återupptäckten« av att kyrkan har sitt ursprung och fortsatta grund i
rättfärdiggörelsen genom tron, och att rättfärdiggörelsen genom tron inte
är en subjektiv upplevelse utan en Guds egen handling, en Guds dom, i
vilken människor inte frikänns men benådas. Här ser vi att Ekmark inte
talar i termer av den växelverkan som är typisk i lågkyrkligheten.58
Kyrkans egenart som Kristus kropp innebär, anser Ekmark, att den
samtidigt är Guds inkarnation i världen. Billings folkkyrka som föddes
i ungkyrkorörelsen står kvar, men den får i och med den nya kyrkosynen
ett nödvändigt komplement. Ekmark framhåller att när den teologiska
forskningen kunnat visa att kyrkotanken fanns närvarande redan i Je
sus, och att människan blir delaktig i Guds rike genom de av honom
instiftade sakramenten så bygger kyrkan vidare på Billing, och än djup
are förankrad i NT. Kyrkan blir som sådan både folkkyrka och sakra
mental. I orationen vill Ekmark visa att det av detta följer konsekvenser.
Förutom arbetet utåt i mission och diakoni, måste den sakramentala
karaktären synliggöras i gudstjänstens mässa. Nattvarden måste bli en
oumbärlig del i firandet av högmässan, vilken då blir till en manifesta
tion av den sanna kyrkan. D opet måste flyttas in i kyrkorummet och dess
sakramentala innebörd måste tydliggöras.59 Ekmark beklagar att den
lutherska friheten vad det gäller ceremonier, mässkrudar, knäfall och
korstecken fortfarande möts »än med kalvinistisk protestlystnad och än
med misstanken för katolicism «. N ågot som han hoppas kunna avhjälp
as när de aktiva i sin förkunnelse börjar lyfta fram det sakramentalas
betydelse. Däri ska församlingsmedlemmarna ges förståelse för att det
handlar om att låta de visuella m om enten få plats vid de auditiva.
Ekmark understryker dessutom att det inte föreligger någon risk för att
den nya kyrkosynen ska leda till sakramentalism, att »nitet för den en
skildes frälsning« ska ersättas med en förkunnelse av sakramentens ver
kan ex opere o p era to , det vill säga självverkande. Detta kan enligt
Ekmarks mening aldrig ske, då en luthersk kyrka inte kan tänka sakra
mentens verkan åtskild från tron. I stället kan de förvänta sig att beto
ningen på det sakramentala ska bli ett medel »mot profanitetens fara,
som kommer oss till mötes med skrämmande realitet - eftersom seku
larisering är tidens m ålsättning«. I det återuppvaknade intresset för
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gudstjänstens yttre ordning och bruk har Ekmark också förhoppningen
att församlingarna ska upptäcka traditionens kontinuitet, se bandet
mellan den innevarande och den förgångna tiden.60

4.3.4

Försvar av det lågkyrkliga arvet

Den avhandling som diskuterades under samma prästmöte är skriven
och framlagd av Kristian A. Fellström. Avhandlingens rubrik, Från
from hetslivet i Skelleftebygden, hindrar inte innehållet från att i stora
delar vara representativt för stiftet som helhet. Fellström följer de olika
strömningarna från tidigt 1 6 0 0 -1700-tal och visar på hur det så kallade
»läseriet« utvecklades både i kyrklig och i separatistisk riktning. Han
skildrar därefter många ingripanden från den tid då konventikelplakatet
var gällande. Bland dessa är speciellt den dom som blev uppläst från
Skellefteå kyrkas predikstol den 16 april 1820 av intresse. Det är en
»mild« dom som säger att så vitt läsarna ofelbart infinner sig till kyrkans
alla gudstjänster, äger de rätt att på söndagar och andra högtidsdagar
samlas i Kyrkstaden till enskild andaktsövning. M en den avkunnade
domen innehåller ett villkor. De får »icke ingå i förklaringar över vad
som läses«. Fellström menar att detta var inte lätt att åtlyda:
Alltså endast läsa, men ej ingå i förklaringar eller samtal. ... Visserligen
sjöngos psalmer och sånger mera än förut. Sådant var icke förbjudet. De
goda samtalen fattades.61
Det enda som dessa »självständiga m änniskor«, vilka inledningsvis tala
des om, kunde försvara sig med var »att vi ej finna så hälsosam lärdom
för vår själ i kyrkan, som vi finna i Futheri skrifter«. Bland dessa läsare,
menar Fellström, fanns det ingen som tvivlade på möjligheten att de
skulle nå fram till hela sanningen. M ed hjälp av andens ledning ansågs
bibel, kyrkans bekännelseskrifter och Futher vara garantin för att upp
täcka sanningen. En stor skara av dessa »lagbrytare«, vilka inte för
mådde hålla sig till dom slutet, vann en gedigen kunskap och tankeskärpa som Fellström finner beundransvärd. Det som är av speciellt in
tresse för vår undersökning av lågkyrkligheten är att Fellström beskriver
»det goda samtalet« - något som Taylor pekat på som utmärkande för
den positiva individualismen - som oundgängligt för denna grupp av
läsande och reflekterande människor. Fellström lyfter fram att dessa
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människor ägde ett speciellt språk och en speciell uttrycksförmåga, en
beskrivning som påminner om Taylors utläggning av expressivismen.
Detta framkommer tydligt i följande citat av Fellström:
Många ägde en levande förmåga att finna ord för andliga erfarenheter
och verkligheter. De liksom sågo heliga ting i bild, som vägledde och lät
ord födas i samtal och religiösa begrundanden.62
Fellström tillägger att kyrkan är grunden till denna »förmåga«. M en att
den också skapats, som han säger, genom nya mäktiga impulser från
andliga riktningar, vissa av dem rent fientliga till kyrkan och det m ot
stånd de m ött, men trots detta tillfört kyrkan nya krafter till förnyelse.63
Fellström betonar värdet av dessa nya impulser:
Kyrkan har ofta stått misstrogen och ovillig att lära och fatta och mot
taga de nya tankarna och bära ut dem i församlingen. Likväl ha de
omsider trängt segrande fram. Kyrkan har med åren blivit rikare. Det är
säkert Guds vilja,... att hon aldrig skall tillsluta sina portar för de många
budbärare, som komma med skänker från kyrkans Herre. Kanske de
bästa gåvorna komma genom dem, som synas vara kyrkans vedersakare
och därför mötas med bitterhet och fiendskap.64
Till dessa »nya mäktiga impulser«, och till det speciella språket och
uttrycksförmågan som fanns bland stiftets läsar- och väckelserörelser,
ska vi återkomma till i senare kapitel. M en här kan vi ändå notera att
Fellström talar om pietismen, vilken vi m ot bakgrund av att det finns ett
samband mellan romantik och pietism kan anta vara influerad av ex
pressivismen som en medvetandeform, en ny antropologi.
Fellström visar i avhandlingens slutord en öppenhet inför m ångfal
den. Han konstaterar att kyrkan inte längre är medelpunkten. Den reli
giösa enheten är bruten och kyrkan har förlorat sin ledarställning inom
det religiösa och kulturella samhällslivet. Tiden kan inte vridas tillbaka,
utan de har att förhålla sig till tiden som den nu är. M en detta menar
Fellström, »är ingenting att jämra sig över«:
Varför skola de s.k. kyrkliga ensamma behärska allt. De tankar och
strävanden, som behärska de nya riktningarna och folkrörelserna, äro
uppenbarligen framsprungna ur evangeliet. Kanske allt skall komma väl
i lag omsider, blott övning, vana och erfarenhet vunnits.65
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Fellström menar att det religiösa läget i stiftet är vida ljusare i jämförelse
med övriga delar av landet, då det trots allt har rått en kyrklig samling
och enhet. De nya frikyrkliga rörelserna har mognat och kyrkan själv är
i många stycken en annan. Tack vare den inomkyrkliga väckelserörel
sen, EFS, vars innehåll kommit kyrkan tillgodo har många stannat i kyr
kan i stället för att ansluta till de utanför stående frikyrkobildningarna.
M en fortfarande finns enligt Fellström spänningen mellan kyrkan och
EFS kvar, även om den hotande bytningen som förelåg under 1920-talet
inte längre är lika närvarande. Då var orsaken till oron den liberala teo
login och den historisk-kritiska metoden som tillämpades på utforsk
ningen av bibelns innehåll och tillkomsthistoria, till vilket vi ska komma
i det följande kapitlet. I det lågkyrkliga stiftet »oroades och våndades«
människorna inför »angreppen« på bibelns texter. Och den så kallade
nyteologin blev ett ofta utnyttjat samtals- och predikoämne. Fellström
påminner om att det var kyrkan som fick bära skulden. Det var kyrkans
teologi och i den andan fostrades de blivande prästerna. Det gällde för
stiftet att samla sig kring det gamla budskapet från Luther och Rosenius.
Fellström understryker att arvet till kyrkan från väckelsen, förmedlat
genom EFS, inte är en »nedgrävd skatt«. Den nya tiden har inte kunnat
utplåna arvet från den gånga tidens kyrkoliv, men detta är ändå inget
som befriar dem från oron inför tanken på kyrkans och kristendomens
och ställning i framtiden.66

4.4 Den moderna individualismens krav
Problemet med den så kallade religiösa individualismen, ett begrepp som
stiftet applicerar på frikyrkligheten men också på EFS som inomkyrklig
väckelserörelse, kan ses som en omskrivning av det problem som hand
lar om församlingsprincip kontra föreningsprincip. Hur förhåller sig
den inom EFS splittrande »religiösa individualismen«, som stiftet värjer
sig m ot, till den art av individualism som finns inneboende i det låg
kyrkliga stiftet? Vad är grunden till att kyrkosynen blivit, som Edsman
säger, det »schibbolet som söndrar vårt kristna folk i tvenne hälfter och
försvårar samarbetet dem emellan«?
Taylor finner tre betydelsefulla sidor i den individualism som blivit
central i den moderna människans identitet, vilken formats genom vänd
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ningen inåt, - känslan av att vara bärare av ett inre djup och förmågan
till radikal reflexivitet. Grunden har vi sett i Augustinus väg till Gud,
vilken gick både genom självkännedom, i mening att lära känna sig själv
genom att upptäcka sig själv, och genom självbehärskning eller självkon
troll. Denna uppfattning om jaget utvecklades till kravet på självansvarigt oberoende och erkännandet av individuella olikheter. M en Augus
tinus har enligt Taylor lämnat ytterligare bidrag genom att doktrinen om
den dubbla viljeinriktningen kom att vävas samman med stoikernas
uppfattning om att det moraliska valet står helt under vår egen kontroll.
Ur denna mänskligt moraliska förmåga till »fritt val« växte kravet på det
personliga ställningstagandet, att bejaka eller icke bejaka, som det tredje
karaktäristiska draget i den moderna individualismen. Enligt Taylors
mening blev förmågan till moraliskt ställningstagande genom den per
sonliga viljan en avgörande drivkraft till reformationen och Luthers re
formatoriska krav på ett personligt ställningstagande till tron:
To make this the central human moral power is to open the way to an
outlook which makes commitment crucial: N o way of life is truly good,
no matter how much it may be in line with nature, unless it is endorsed
with the whole will. ... Augustinus identified the force of sin precisely as
the inability to will fully. ... And one of the driving forces of the Protest
ant Reformation, as central almost as the doctrine of salvation by faith,
was the idea that this total commitment must no longer be considered the
duty only of an elite which embrace ’counsels of perfection’, but was
demanded of all Christians indiscriminately.67
Problemet med den »religiösa individualismen« bör förstås mot bak
grund av den idémässiga utveckling som består i internaliseringen av de
moraliska källorna och det karaktäristiska kravet på det personliga
ställningstagandet, vilka utgör viktiga sidor i den moderna individualis
men. För att se hur detta får återverkningar i en så kallad religiös indi
vidualism kan vi vända oss till Karl-Axel Lundqvists undersökning av
EFS i dem okratins tid eva rv, avgränsad till tiden 1 9 1 8 -1 9 2 7 . Fastän
denna undersökning är inriktad på andra frågor bidrar den till svaret på
frågan om individualismen i stiftet. Bland annat visar Lundqvist att ett
framträdande drag i Stiftelsens snabbt växande ungdomsorganisation,
De ungas förbund (DUF) bildat 1902, är att den uppvisar en betydligt
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större självständighet gentem ot kyrkan än den han funnit inom Stiftel
sens äldre missionsföreningar. Dessutom ser Lundqvist en ökande själv
medvetenhet inom EFS predikantkår allteftersom denna ersätts med den
yngre DUF-generationen. Lundqvist menar vidare att EFS, förutom att
vara bärare av ett patriotiskt arv, en kärlek till den gamla fosterländska
evangeliskt-lutherska tron vilken de ville slå vakt om som samhällets
grund, är bärare av ett pietistiskt arv. Detta innebär att de är angelägna
om att det trosarv, som de förvaltar, ska bli vars och ens personliga egen
dom genom det subjektiva bejakandet.68
Detta dubbla arv, det patriotiska och det pietistiska, som Lundqvist
finner inom EFS som inomkyrklig väckelserörelse, måste också sägas
vara det arv som dess moderkyrka, det vill säga stiftet, själv bär på. Vi
såg bland andra Södergren, i kapitlets början, mena att stiftets teolo
giska arv innehåller både arvet från det gamla »lutherläseriet« och det
lågkyrkliga kristocentriska arvet som utkristalliserades i kyrkodebatten,
»endräktsbandet« mellan Luleå och Härnösand vilket inte bara biskop
Bergqvist utan även biskop Jonzon vill hålla kvar inom stiftets kyrkoliv.
Jonzon ansåg, som vi också vet, att »det är viktigare att själar ställas
inför Gud och uppväckas till ånger och tro än att bortlagda mässkläder
och okänd mässmusik komma i bruk«. Den nya kyrkorenässansen fick
inte tillämpas på ett sådant sätt att »den verkliga styrkan i väckelsefromheten, den må vara roseniansk, eller gammalluthersk eller læstadiansk«, skulle komma i skymundan. Det Jonzon därmed värnar om är
den personligt bejakade tron vars betoning, efter den »renläriga orto
doxins tid«, återaktualiserades i pietismen.
Den Svenska kyrkan inom stiftet delar detta dubbla arv med den
inomkyrkliga väckelserörelsen, EFS. Vad stiftet således kritiserar såsom
»religiös individualism«, är alltså i stort sett identiskt med innehållet i
det religiösa arvet som lågkyrkligheten är bärare av. Bergqvists religiösa
socialisation, som stiftets strategi för att motverka splittring och vända
människan från föreningen och mot ansvaret för församlingen, är behäf
tad med problem som kan utgöra ett hinder för att den ska kunna vara
motiverande. Skillnaden i uppfattning om trons innehåll är i stort sett
obefintlig, medan den organisatoriska frågan syns dess mer svårlöslig.
Svårigheten förstärktes dessutom sannolikt av att föreningsmänniskorna
ansåg sig behöva föreningen som ett nödvändigt forum för att i de m ind
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re grupperna kunna, som traditionellt, delta i »det goda samtalet«. En
annan och viktig svårighet ligger i den »religiösa individualismens« his
toria, den bär genom sitt upphov både på ett moraliskt och ett religiöst
förhållningssätt till tron, nämligen kravet på det personliga ställningstag
andet, som de syns ställa inte bara på sig själva utan också på andra.
Svaret på frågan hur den »religiösa individualismen« inom EFS för
håller sig till den individualism som finns inneboende i stiftet självt är att
denna art av individualism egentligen till innehållet sammanfaller med
den i lågkyrkligheten inneboende individualismen. Det finns ingen reli
giös oenighet, båda delar fullt ut samma bekännelse. Det grundläggande
problemet är, menar jag, organisatoriskt eller teologiskt beroende på hur
frågan om innehållet i de båda begreppen församling respektive kristen
förening eller frikyrka blir definierat.69
Fellström beskriver problematiken i förhållandet mellan stiftets kyrka
och EFS i den tidigare nämnda prästmötesavhandlingen från prästmötet
1947:
Oberoendet av kyrkan har blivit alltmer uppenbart. ... Stiftelsens stad
gar ha från början angivit riktpunkten. Innebörden av ordet »fri anslut
ning« har trätt fram ur dunklet och klarnat alltmer. Anslutningen gäller
själva bekännelsen. Här finnes ingen oenighet eller motsättning. Ordet
fri vill däremot betona, att Stiftelsen är fri och obunden att förverkliga
sina syften. Fri och obunden av kyrkans ledning vill den förverkliga sin
uppgift, sin kallelse som en andlig makt inom Sveriges folk och kyrka.
Den förbehåller sig att ordna och leda sitt arbete under aktgivandet på
vad utvecklingen i varje tid kan kräva.70
Vad som står på spel i den »religiösa individualismen« är för att tala med
biskop Bergqvist, själva församlingskärnan, att de »sant troende« ska
helt lämna församlingen. Detta är den grupp som de aktiva i stiftet talar
om som »vårt allra bästa kyrkfolk«, och som utan »oenighet eller m ot
sättning« delar kyrkans bekännelse. Den »religiösa individualismen«,
vållar därför kyrkan ett större och långvarigare problem än de rent sepa
ratistiska rörelserna. När det gäller de senare upplever de ingen hotfull
situation. Av biskop Jonzons »ekumeniska deklaration« i inledningen av
kapitlet, kan vi förstå att frikyrkorna mest sannolikt betraktas som lik
värdiga delar i den universella kyrkan som Kristus kropp. Biskop Berg-
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qvist söker, oaktat det som kan bedömas »okyrkligt« det positiva och
enande i mångfalden:
Det frikyrkliga fromhetslivet bidrager ovedersägligen i icke ringa grad till
att förstärka den positivt kristliga andan i församlingarna. Även om inom
vissa extrema riktningar osunda yttringar av exalterade eller självgod
andlighet kunna förekomma, måste dock erkännas att bland frikyrkofolket i stort sett finnes en lekmannafromhet, som är värd all respekt.71
Citatet framhåller att de reformert grundade frikyrkorna inte är främ
mande för stiftet. Ser vi till det grundläggande draget i dessa delar stiftet
deras betoning på den personliga omvändelsen och tron. Edsman visar
sig till och med önska att den innevarande tiden skulle betyda att den
frikyrkliga reformerta betoningen på det objektivt-etiska eller det sub
jektiva, ska bilda en syntes med det lutherskt objektivt-religiösa. M en
han såg inte, vilket tidigare påpekats, att det var en sådan syntes som
hans tidiga föregångare försvarade i kyrkodebatten. Skälet är att lågkyrklighetens strävan blev skymd av högkyrklighetens missförståelse av
vad lågkyrkligheten avsåg i sin definition av kyrkan. Historien kom att
vidareförmedia en felaktig förståelse som innebär att de lågkyrkliga
hävdade en »människoskapad« kyrka. Detta har skymt den form av
syntes de sökte, det vill säga växelspelet eller samverkan mellan det ob
jektiva och det subjektiva. Edsman »tappar tråden« när han förklarar
den calvinskt-reformerta bibeltolkningen som den mest troliga orsaken
till den luthersk fostrade människans dragning m ot vad stiftet förstår
som reformert-sekteristiska influenser. Edsman ser inte att han egentli
gen redan har pekat på problemets lösning, och att denna ligger i den art
av individualism som finns inneboende i stiftet. En poäng i samman
hanget är just att expressivismen redan finns närvarande i stiftets kyrko
syn och trosperspektiv. Genom att den vill återförena det subjektiva och
det objektiva är den ett nytt sätt att förstå människan och samtidigt ett
perspektiv på den trostolkning som Taylor, utifrån människans nya si
tuation, uppfattar som den mest användbara i den moderna kulturen.
Det är inte möjligt att begära att de aktiva i stiftet ska kunna uppfatta
expressivismen sådan vi kan förstå den idag. D et botemedel Edsman
rekommenderar för framtiden, när det gäller att komma till rätta med
konflikten mellan församlingsprincipen och föreningsprincipen, och
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skapa ett nytt förtroende för den förra, riktar sig därför m ot något speci
fikt lutherskt. Botemedlet var att lyfta fram Luthers frihets- och kallelse
tanke, för att visa på församlingens rättmätiga värde. Edsmans tanke är
att påminnelsen om dessa centrala lutherska principer skall få dem som
känner sig dragna till föreningen, att inse att de inte kan betrakta kyrkan
som en klart avgränsad storhet, eller förstå den som mindre »äkta« på
grund av dess »otroende« passiva medlemmar. I detta resonemang finns
flera problem. Ett är huruvida vi kan vara helt säkra på att den yttersta
orsaken till att människor drogs till föreningslivet var att de inte upp
levde sig tillfreds med kyrkans oklara gränser och myckna passivitet.
Snarare bör kanske denna otillfredsställelse förstås som avsaknaden av
»det goda samtalet«, det vill säga den frihet som finns i den nära gem en
skapen som Taylor talar om som nödvändig för att ställa frågorna om
gott och ont. Detta nämner Edsman själv när han påminner om att arbe
tet med att stärka lokalförsamlingen måste ske med medvetenhet om att
»ett personligt kristligt liv längtar efter ett andligt hem, där man kan
känna samhörighet och inbördes bistå varandra«, och även i det att han
menar att den lutherska tron med sin, i motsats till den calvinska, »prin
cipiella frånvaro av yttre auktoritet kräver en desto starkare inre aukto
ritet« Ett andra problem är att Edsman inte ser vidden av det som drab
bat kallelsetanken under moderniteten. Han ser inte att denna tanke har
förlorat en del av sitt religiösa innehåll och sin mening, eller »seku
lariserats«, vilket vi såg Taylor betona i samband med deismens »postkristna« sätt att förstå relationen mellan Gud och människa. Luthers
tanke om vardagslivets tjänande är inte i samma utsträckning längre för
knippad med nåden och agape. Vi minns att Taylor till och med finner
denna förändring vara nyckeln till att förstå sekulariseringsprocessen.
Edsman är visserligen vaken inför det historiska skeendet i och med att
han är medveten om att det finns ett behov av att återaktualisera kallelse
tanken, men han uppfattar inte djupet i de kulturella förändringarna.
Vi är nu framme vid den andra frågan vi ställde i inledningen till detta
avsnitt, nämligen frågan om varför valet mellan de olika kyrkosynerna
blivit en så konfliktfylld fråga.
Det uppsaliensiska arvet, som formades under kyrkodebattens tid,
lever kvar inom stiftet. Detta innebär att det brottas med ett m otsägelse
fullt tal om »föreningen« som en intressegemenskap byggd på mänskliga
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kvalifikationer, vilken vi såg vara Ekmarks tolkning av frikyrkan och
kanske även av EFS som kyrklig missionsförening. Fellström, som har en
annan grundsyn än Ekmark, har dock ett liknande språkbruk när han
talar om kyrkan som den »vidare gemenskapen« i jämförelse med EFS
som dess inomkyrkliga rörelse:
Dess starka grepp över själarna och gamla lojalitet mot kyrkan bör er
kännas och bevaras i tacksamt minne. Den har tillfört kyrkan stora and
liga förmåner. Väckelsens befruktande ström har genom Stiftelsen kom
mit kyrkan till godo. Samtidigt må påpekas, att Stiftelsen har mycket att
tacka kyrkan för. Den har fått övertaga den nedärvda vördnaden för
Guds ord, för dop och nattvard. Dess predikanter ha haft en nyttig skola
i samarbetet med prästerna. En vidare gemenskap än föreningen kan ge
har Stiftelsens folk fått del av i kyrkan. Vi hoppas, att Stiftelsen alltfort
skall förbli en inomkyrklig rörelse och göra skäl för det omdöme, som
den en gång vunnit, nämligen att utgöra vårt bästa kyrkfolk. Vi komma
också ihåg biskop Landgrens ord om Stiftelsen: »Den är trognare mot
svenska kyrkan, än kyrkan är mot sig själv«.72
Fellström ger ingen förklaring till vad som avses med att Stiftelsen fått
del i »en vidare gemenskap än föreningen kan ge«. Betyder det att dessa
människor endast har tillgång till »Kristi kropp« genom kyrkans för
medling? Ett sådant antagande måste avvisas, inte bara m ot bakgrund
av helheten i Fellströms resonemang utan även m ot bakgrund av stiftets
positiva inställning till frikyrkligheten.

4.5 Den konfliktfyllda balansgången
I prästmötesavhandlingen som diskuteras 1947 uppställer Fellström
fjorton punkter, i form av både teser och frågor. Den första tesen visar
klart att föreställningen om en »människoskapad« kyrka fortfarande
hålls vid liv och är ämne för diskussion. »Kyrkan är för oss en skapelse
av Anden genom nådens medel. Den har alltså inte tillkomm it genom en
sammanslutning av enskilda. Istället är den en gudomlig nådesanstalt,
som har att föra evangelium till varje nytt släkte.« Så lyder Fellströms
första tes. Den fjärde tesen hävdar att: »Kyrkans livskraft visar sig i
förmågan att taga em ot nya tankar och religiösa impulser från andra
riktningar ... Även de rent sociala strävandena böra för kyrkan innebära
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ett ’givakt’.« Den tionde är ett försvar av det subjektiva i tron: »Tron
skall icke grunda sig på erfarenheter, tillstånd och rörelser [känslor] ...
Ändock kan icke tron ... finnas utan erfarenhet.« Den åttonde ställer
frågan om ämbetet: »Är det någon skillnad mellan prästen och fri
kyrkans lärare och predikanter med tanke på i Petr. 2: 9.« Den fjortonde
och sista ställer frågan: »Varför är föreningsväsendet ett problem? Kan
kyrkan tillgodogöra sig dess välsignelse och å andra sidan undgå de
skadliga följderna därav?«73
Vi kan här se att alla nämnda teser och frågor har sitt ursprung i en
debatt som försiggick ett hundra år tillbaka i tiden. Kapitlet har visat att
utgången av debatten om modernitetens individualism har försatt stif
tets aktiva i en komplicerad situation. Å ena sidan erkänner de inte bara
den inomkyrkliga rörelsen utan även de övriga frikyrkorna som en värde
full och oundgänglig tillgång för kyrkan och hela samhällskulturen. Men
ett för starkt erkännande av det positiva i dessa rörelser - det personliga
engagemanget - leder till ett utarmande av församlingen, en »förlust av
det bästa kyrkfolket«. För att stävja denna negativa trend, i vilket fören
ingen blir ett surrogat för församlingen, är stiftet mer eller mindre tvunget
att se EFS som ett uttryck för en »religiös individualism«. M en denna
strategi kräver att de själva samtidigt, mer eller mindre klart utsagt, måste
använda sig av den problematiska uppdelningen mellan förening som
»människoskapad kyrka« och församling, vilken högkyrkligheten ett
sekel tillbaka i tiden använde som vapen m ot väckelserörelserna. Det
ligger djupa och komplicerade frågor med avseende på den svenska kyr
kan i den moderna kulturen i Edsmans »ordvits«, att »Den olika församlingsprincipen har blivit det schibbolet, som söndrar vårt kristna folk i
tvenne hälfter och försvårar samarbetet dem emellan.« Varför blir detta
så konfliktfyllt för stiftets aktiva?
För det första vilar denna nedärvda uppdelning mellan förening och
församling på en underförstådd uppdelning mellan gudomligt och mänsk
ligt, de uppfattas som två från varandra helt åtskilda storheter. Gud och
människa är ställda mot varandra och representerar två skilda verklig
heter. I denna tanke finns en inbyggd dualism. En poäng hos Beckman
och de som företrädde det lågkyrkliga kyrkoprogrammet i debatten är
att de hävdade en biblisk ursprungstanke, vilken vi funnit i Augustinus
som genom protesten m ot Platons kosmiska kunskapsprocess blev till en
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milstolpe i västerländsk teologi. Augustinus lärde istället att gudomligt
och mänskligt ska uppfattas som två skiljda subjekt, i och genom kärle
ken, agape, oskiljaktigt förenade i en dialogisk växelverkan. Augustinus
visar att det inte är fråga om två skilda verkligheter som på ett yttre sätt
står i relation till varandra. Gud måste så att säga inte först föras in i
människans tillvaro genom något yttre medel, sakrament och kyrka.
Som jag tolkar lågkyrklighetens kyrkoprogram, vilket blev sagt i det
föregående kapitlet, så är Beckmans tillbakavisande av talet om en
»människoskapad« kyrka, grundat i att han tänker sig att Gud, eller
Guds avsikt och mening, eller kyrkan, redan finns där. Det handlar så att
säga inte längre om en kosmisk Idé som uttrycker sig själv oberoende av
människan, vilket högkyrkligheten snarare ville hävda. Beckman, som
förefaller främmande för den dualism som ett sådant tänkande vilar på,
menar att Gud måste visa sig i en personlig relation. Hans tänkande står
närmare Taylors beskrivning och tillämpning av expressivism som en ny
antropologi. I samspel med människans förhållningssätt och vilja uppen
barar sig Gud, som något utan för människan, i och genom den resonans
eller genljud som detta skapar i det subjektiva, i det inre. Det finns så att
säga ingen annan mer direkt eller »objektiv« väg till Gud. De aktiva i
stiftet delar denna uppfattning, genom vilken Beckman försökte för
svara och medla mellan kyrka och väckelserörelser. M en problemet har
inte blivit mindre eftersom betydelsen i begreppet »människoskapad«
vann acceptans. Den komplicerade frågan har inte försvunnit även om
stiftet, trots konflikten med den inomkyrkliga rörelsen, erkänner inte
bara denna utan även de övriga frikyrkorna som en värdefull och ound
gänglig tillgång för kyrkan och samhällskulturen.
Detta betyder för det andra att dessa termer, motsatsparet förening
och församling som i sig själva bär på och uttrycker en kvalitativ skill
nad, vidmakthåller en historiskt skapad motsatsställning mellan olika
grupper i kristenheten. I terminologin, byggd på dikotom in objektivt subjektivt, finns en inneboende m otsättning som egentligen inte var
möjlig att upprätthålla efter romantikens protest m ot upplysningens
m änniskosyn och framväxten av de nya alternativa moraliska källorna,
och den internalisering detta medförde. Denna komplicerade term ino
logi genererar och vidmakthåller bilden av rangordning, av en underläg
sen religiös gemenskapsbildning - vem har det rätta uttalet av ordet
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»schibbolet«?74 Denna komplicerade och konfliktfyllda fråga är både
besvarad och obesvarad bland stiftets aktiva. De erkänner frikyrklig
heten samtidigt som de på nytt måste ställa frågor. Att detta språkbruk
inte upplevs tillfredsställande framgår av de övriga teser och frågeställ
ningar som Fellström uppställer och lägger fram till diskussion i präst
mötet. När Beckman och lågkyrkligheten utifrån sitt perspektiv på tron
tillbakavisade talet om en »människoskapad« kyrka var tanken den, att
kyrkan fanns tillgänglig i människans tillvaro, den behövde inte, som tidi
gare sagts, föras in i människans värld. Det enda som återstod för männi
skan var att genom tron ta denna i »besittning« och förverkliga dess när
varo på jorden. M en detta kräver ett nytt språkbruk, vilket Fellström visar
i en sjätte tes formulerad i frågans form: »Är religiös splittring icke blott
historiskt förklarlig utan även historiskt nödvändig. Om detta senare är
fallet, kan den icke vara meningslös. Är avsikten den, att kristendomens
innehåll skall olikartat utpräglas i de skilda kyrkosamfunden?«75
Sammanfattningsvis skulle det kunna sägas att det inom stiftet finns
en kluvenhet mellan tanke och känsla. I det praktiska handlandet lever
de kvar i den tidiga lågkyrkligheten men på det teoretiska planet har de
anammat ett, för den tidiga lågkyrkligheten väsensskilt språkbruk som
skapar splittring och konflikt. Kanske skulle vi kunna säga att stiftet
tvingas in i detta språkbruk genom att vara en del av den Svenska kyr
kan, som accepterat utgången av 1800-talets debatt och som under hela
första hälften av 1900-talet avvisade den moderna individualismen i ett
återvändande till vad som uppfattades vara det traditionella lutherska
tänkandet och exklusivt för kyrkan själv. Stiftet bär på en farhåga för att
inte nog tydligt upprätthålla skillnaden i motsatsparen subjektivitet subjektivism, förening - församling, motsättningar som är en kvarleva
från 1800-talets kyrkodebatt vilken gav det objektiva prioritet över det
subjektiva. Stiftets aktörer vill vara trogen den »den sanna mittens
kyrka«.
Avslutningsvis kan därför sägas att den i stiftet inneboende individ
ualismen i grunden är vad Taylor beskrivit som en tresidig modern indi
vidualism som utgör modernitetens identitet, vilken präglar både m än
niskan och samhället. Den rymmer sålunda kravet på ett självansvarigt
oberoende, erkännandet av individuella olikheter och kravet på det per
sonliga ställningstagandet. M en stiftets individualism har dessutom in140

slag av pietism och därmed expressivism. Detta mynnar ut i en stark
betoning på den enskilda människan. I denna betoning uppstår en risk
för att hamna i en jagcentrerad, negativ individualism som uttrycker sig
i subjektivism. M en ett för starkt avvärjande av denna risk kan å sin sida
innebära en annan risk som stiftet också vill undvika, nämligen ett för
nekande av den enskildes betydelse som övergår i en objekti vism i vilken
subjektet försvinner. Den medelväg mellan dessa båda ytterligheter som
stiftet vill förverkliga, och förstår som den ideala är ett perspektiv på
tron som omfattar den tidiga lågkyrklighetens idé om en enhet och del
aktighet genom en växelverkan mellan det subjektiva och det objektiva.
Vad som då här till sist ytterligare bör understrykas är att den kun
skapsteoretiska dikotom in mellan objektivt - subjektivt tillämpad på
människan, skymmer sikten för det nytänkande som Taylor upptäckt i
expressivismen - troligtvis som det enda möjliga sätt att tala om Gud i
moderniteten - och som fått fäste i lågkyrkligheten via pietismen. Vad
dessa nya tankar betydde för den moderna människan är stiftets aktiva
inte riktigt klara över, när de söker en balans, en m edelväg mellan
högkyrklighetens »underskattning« och frikyrklighetens »överskatt
ning« av det subjektiva. De är inte medvetna om att expressivismen som
en protest m ot upplysningens dualistiska m änniskosyn fanns närva
rande i den tidiga lågkyrkligheten som en utmaning m ot det upplysning
stänkande som satte sin prägel på högkyrklighetens tänkande.
I det följande kapitlet kommer vi att se hur stiftet kämpar m ot vad det
tydligt uppfattar som en återgång till upplysningens tänkande, en m o
dern reduktionism och därför en rationalistisk teologi. Den liberala teo
login framstår alltså för stiftet som en »ny rationalism«, en återkomst av
upplysningens »gamla rationalism«, vilken försökte lösa de frågor som
vi i kapitel två såg Outram peka på som ett av bevisen för upplysningens
religiösa kreativitet. 1900-talets liberala teologi, vilken är avsedd att
kunna möta den moderna kulturens krav, upplevs av de aktiva i stiftet
stå främmande inför tanken på en växelverkan, då den endast kan sätta
sin tillit till det ena motsatsparet, den objektivt tillgängliga kunskapen.
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ämbetsberättelserna ser vi att det inte före
kommer någon samverkan mellan kyrka
och frikyrkor 1908. Det råder i allmänhet
ett fridsamt och försonligt förhållande mel
lan prästerna och de frikyrkliga predikant
erna, var och en arbetar på sitt håll. PMH
1908, s. 19. Inga större förändringar i detta
fall syns alltså ha skett under Bergqvists
ämbetstid. I näst kommande berättelse he
ter det om de frikyrkliga rörelserna: »Över
huvudtaget ådagalägga de frireligiösa rikt
ningarna mycken hovsamhet i sitt framträ
dande och i sin verksamhet. På grund härav
har det icke behöft komma till några uppse
endeväckande slitningar och partistrider på
det religiösa området. Symptom av andlig
osundhet ha väl icke helt och hållet saknats,
men de ha varit av jämförelsevis snart över
gående beskaffenhet.« PMH 1915, s. 44.
Och vidare beträffande læstadianismen som
en icke avskilj d del av kyrkan menas, trots
de stridigheter som förekommer mellan
väst- och ôstlæstadianismen: »Det är likväl
ett glädjande faktum, att denna lekmanna
rörelse är ett utomordentligt kraftigt och
välgörande salt i församlingen yttre sedliga
liv. ... Vi vilja icke undvara læstadianerna,
men väl det kantiga, ensidiga, påviska och
oevangeliska i deras framställning av kris
tendomen«. PMH 1915, s. 44 (jmf. 1908, s.
17E). Att samarbete före kommer visar sig
också i det att kyrkan upplåter rum för de
ôstlæstadianska årliga stormötena, i vilka
även stiftets präster medverkar. PMH 1934,
s. 12. Biskop Jonzons sista ämbetsberättelse
meddelar att det förekommer en samverkan
på vissa håll mellan kyrka och frikyrka ge
nom gemensamma samlingar och ekume
niskt arbete. PMH 1953, s- 2 1 8-
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tona nåden och gudsriket kan minimera ris
ken för vad han kallar »triumfalism«.
Kyrkoorganisation kan, anser Ekstrand,
74 I en diskussion om folkkyrkans gränser inte på ett enkelt sätt identifieras med
menar Ekstrand att vi genom att göra en dis »Kristi kyrka«. Ekstrand 2002, s. 144.
tinktion mellan de heligas gemenskap och
75 Fellström 1947, s. 244.
själva kyrkoorganisationen, och däri be
72 Fellström 1947, s. 23 8f.
73 Fellström 1947, s. 243E
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5- Trons innehåll
- kontinuitet och förnyelse

5.1 Introduktion
Den centrala plats tron och traditionens förmedling har i stiftets präst
möten är inte enbart given av kyrkoförordningens hävd. Snarare beror
detta på att frågorna om förkunnelsens innehåll och mål krävde ett otve
tydigt svar. De aktiva upplevde att själva grundvalen för den kristna tron
kom att ifrågasättas, också inom kyrkan, genom de nya teologiska
strömningarna. Inom stiftet är de väl medvetna om att kyrkan måste
anpassa sig till den nya kulturen och människans uppfattning om sig
själv, men detta måste ske utifrån en klar definition av vad som ska vara
det grundläggande innehållet i den kristna tron och förkunnelsen. Frå
gan vi därför ska besvara i detta kapitel är, vad det lågkyrkliga stiftet
ansåg vara det omistliga i den lutherska traditionen, grundad i bibel och
bekännelseskrifter, och vad som var möjligt att anpassa till den moderna
kulturen och människan. Här står stiftet inför ännu en konflikt, fram
tvingad av utvecklingen som inneburit ett nytt frihetsbegrepp och en ny
jaguppfattning.
I det sista gemensamma prästmötet 1904 varnade biskop Johansson
för den »nyrationalism« han sett »härja« i den tyska lutherska kyrkan och
som han befarade att den svenska teologin låtit sig influeras av. Spåren av
denna teologi, som har sitt upphov i den tyske teologen Albrecht Ritschl,
fann Johansson både inom universitet och församlingsliv i form av en
likgiltighet inför bibelns sanning och auktoritet. Johansson uppmanar
därför de aktiva i de norrländska stiften att vara vakna inför denna fara:
Om jag har rätt i uppfattningen af detta den tyska nyrationalismens re
siduum inom vår kyrka, så följer däraf ock att här är en verklig fara för
handen. Må Gud i nåd afvända densamma från vår kyrka, och må vi,
hvar i sin stad, tillse, att vi hvarken för oss själfva eller vid vår kristen147 •

domsförkunnelse åsidosätta något af de sanningsmoment, som ligga i eller
följa af den gudomliga uppenbarelse, som i den heliga skrift är oss gifven!1
Den liberala teologin kännetecknas av att den fritt och obundet av kyr
kans dogmer ville fastställa den kristna trons innehåll och sanning. Den
tillämpade den vetenskapliga historisk-kritiska m etoden, vilken fick en
allt starkare ställning också inom svensk exegetik och systematisk teo
logi. De bibliska texterna utforskades i sitt historiska sammanhang och
med samma metoder som gäller all annan text från en förgången tid. Den
liberala teologin och dess tillämpning av vetenskapen spred oro och
vånda inom stiftets församlingar, alla blev involverade. När Fellström
beskriver stiftets kyrkoliv talar han om att »lösa hypoteser och radikala
utsagor av alla slag fördes ut bland folket i tidningar, men ock vid
andaktsstunder i byarna«.2 »N yteologin« var kyrkans teologi och i
denna anda fostrades de blivande prästerna. Frågan om liberalteologin
ledde under 1920-talet till en hotande brytning mellan kyrkan och EFS.3
Stiftets aktiva fick gå i försvar m ot EFS anklagelser för att bejaka denna
teologi, sam tidigt som prästm ötesm aterialet visar att de med kraft
värjde sig för en liberalteologisk trostolkning. I själva verket delade de
biskop Johanssons mening att en liberal teologi grundad i en radikal
tillämpning av den historiska metoden var en av de främsta orsakerna
till »folkets afkristnande«. Den leder enligt de aktiva i stiftet automatiskt
till en rationalistisk och reduktionistisk teologi.
Södergren menar i sin utvärdering av kyrkans liv under 1900-talets
första hälft, att det vittgående inflytandet som den liberala teologin fick
beror på att den blev förhärskande vid universiteten, och att dess företrä
dare kom att insättas i biskopsämbetet. Inom kyrkan hade en förhopp
ning väckts om att denna teologi skulle överbrygga den klyfta som
moderniteten skapat mellan tro och vetande, mellan kristendom och
kultur. Södergren anser att den innebar upplösningen av den kristna
trons grund:
Ritschl och än mer vissa av hans efterföljare ... prisgiva de objektiva
trosvärdena såsom ovetbar »metafysik« och oklar »mystik«, och låta
kristendomen flytta in i den kristna erfarenhetens psykologiserade, men
trygga värld. Alldeles som om frågan om subjektivt och objektivt icke
följde med dit in, ja kanske inom själens värld först bleve rätt brännande!
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Och den välsignelse man väntade ... att den remna mellan kristendom
och kultur, som nu går genom hela vår värld, skulle fyllas. I stället torde
denna teologi beteckna upplösningen av de sista fasta värdena i ande
livet, just genom sin »värdeteologi«. Villervallan blev fullständig, när de
sista objektiva kristna värdena upplöstes i värdeomdömen.4
Nästa kapitel fokuserar på den för stiftet grundläggande frågan om
möjligheten till kunskap om Gud och grunden till att anse att bibeln är
Guds ord. Frågorna om trons innehåll, dess auktoritet och sanning utgör
en gemensam nämnare i kapitel fem och sex. Den översikt som närmast
följer i detta kapitel innehåller en kort orientering om det karaktäristiska
i den liberala teologin, och om grunddragen i argumenten i den debatt
som det vetenskapliga närmandet till bibelns texter gav upphov till.

5.2 Bakgrund till frågan om auktoritet och sanning
5.2.1 Den teologiska reduktionen
Är reduktionens väg den rätta formen av anpassning till den moderna
kulturen? Denna fråga ställs av stiftet aktiva som såg en stor fara i
Ritschls teologiska reformprogram. Frågan blir relevant för stiftet efter
som Ritschl och hans efterföljares teologi, ämnad att föra kristendomen
i överensstämmelse med den allmänna tidsandas krav, kan tolkas så att
den i mycket leder tillbaka till upplysningens och deismens tänkande.
Ritschl anknöt genom en tydlig teologisk reduktion av uppenbarelsen
till Kant, med avsikt att formulera en fullkomlig, etiskt och andlig reli
gion. Trosutsagorna fördes till etikens område som värdeomdömen och
kristendomen föreföll att bli alltigenom inomvärldslig, en världsåskåd
ning och etik. Ritschl tog delvis avstånd från Schleiermachers teologi
som bedömdes alltför metafysisk och spekulativ.5 Schleiermacher som
dominerat 1 800-talets teologi var i likhet med Ritschl inriktad på att slå
en bro mellan nytt och gammalt, att vara en teologi som kunde återföra
de intellektuella till kristendomen. Schleiermacher följde vad vi tidigare
kallat »Naturen som källa« och tog utgångspunkten i människans inre
själsliv. Religion definierades som känslan av ett absolut beroende och
enhet med »Alltet«. Det objektiva och det subjektiva blir ett i enheten.
Känslan av beroende, det vill säga gudsmedvetandet, var ett villkor för
självmedvetandet. Religion är inte försanthållande av trossatser som i
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ortodoxin, inte moral som i upplysningen, den är varken vetande, vilja
eller handlande, utan känsla, andlig intuition och kontem plation. Det
individuella, subjektiva målet är själslivets sammansmältning med det
gudomliga, vars egenskaper inte har en objektiv grund i Gud själv, utan
dessa egenskaper är återspeglingar av den personliga erfarenheten av
Gud. Enligt Bengt Hägglund betyder Schleiermachers teologiska system
en om tolkning av dogmatiken, som blir väsensfrämmande för den tradi
tionella evangeliska trosläran. Kristendomens grundpelare, Jesus li
dande, död och uppståndelse förlorar den ursprungliga betydelsen.6
M ed Ritschl blir istället det historiska skeendet teologins centrala
utgångspunkt, vars centrum är de synoptiska evangeliernas framställ
ning av Jesus. Guds uppenbarelse, det vill säga m ötet mellan Gud och
människa, sker enligt detta teologiska tänkande inte i det gamla testa
mentets historia som frälsningshistoria och dess fullbordan i och genom
den inkarnerade Kristus liv, död och uppståndelse. Dessa för kristendo
men klassiska centrala begrepp kan sägas få lämna plats för »Guds rike«
och »frälsning«. I lydnaden, i lidandet och döden, har Kristus trätt fram
som den absoluta etiska förebilden för den fullkomliga lydnaden inför
Guds vilja. En lydnad som tillräknar honom »värdet av gudomlighet«.
I Kristus efterföljd bidrar den enskilda människan till att förverkliga
mänsklighetens gemensamma slutmål, Guds fullbordade uppenbarelse
som är Guds rike. Den traditionellt eskatologiskt-transcendenta betyd
elsen, att Guds rikes tillkom m ande är ett skeende bestämt av Gud,
omtolkades i Ritschl teologi till ett mänskligt etiskt och moraliskt för
hållningssätt. I enlighet med de kulturellt-humanistiska idealen beskrevs
Guds rike som »det skönas och godas rike«, en inomvärldslig makt och
en immanent gemenskap som fullkomnas genom människans etiska ut
veckling. Synden som traditionellt ansetts medföra en bristande insikt i
behovet av nåden och agape, blev bristande kunskap om det allmännas
bästa. Uppfattningen att Gud endast är allomfattande kärlek uteslöt
Guds dömande rättvisa, vilken traditionellt förståtts som en nödvändig
egenskap i Guds väsen. För Ritschl och hans efterföljare gällde det att
inte bara gå bortom de kyrkliga dogmerna utan även, som Per Erik Pers
son beskriver det, bortom Paulus dogmatiserande förvanskning av den
ursprungliga rent historiska kärnan i kristendomen, antingen till Jesus
inre liv eller etiska lära.7
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5 -2 .2 D ebatten om den vetenskapliga bibelkritiken
I stiftets prästmötesmaterial sammanfaller i stort begreppen »liberal teo
logi«, »nyrationalism« och »bibelkritik«, stundom används även be
greppet »ritschelianism«. Detta beror på att förespråkarna för upplysningsteologin, ofta benämnd som den »gamla rationalismen«, tilläm
pade vetenskapen i en medveten kritik av dogmerna, speciellt arvsyndsläran, kristologin och soteriologin. N är 1800-talets liberala teologi tilllämpar den historisk-kritiska m etoden, utan större hänsyn till dog
merna, uppfattas denna som en återkomst av den tidigare kritiken.
Vi såg i kapitel två att redan upplysningstidens teologi, grundad på
vetenskapens krav, väckte frågan om och i vilken mening bibeln kunde
sägas vara Guds ord.8 M en trots de frågor som därmed aktualiserades
dröjde det till sekelskiftet 1900 innan vetenskapens tillämpning blev den
allt överskuggande frågan inom svensk teologi:
Nu blev dessa frågor till en angelägenhet för hela kyrkan. För teologisk
forskning och förkunnelse, ja, för varje aspekt av kyrkans liv blev denna
fråga brännande.9
Skälet till dröjsmålet med att konfrontera den historiska forskningen är
enligt Sten Fïidal att de teologiska fakulteterna, såväl i Uppsala som i
Lund, befann sig i en nedgångsperiod efter det att lågkyrklighetens res
pektive högkyrklighetens företrädare i kyrkodebatten lämnat universi
teten. Vid ingetdera av universiteten syns efterträdarna ha haft förmåga
att i ett tidigare skede ta itu med forskningens betydelse för bibelns auk
toritet. Hidal finner att en av de första som lyfte upp forskningen till
diskussion var Lars Landgren, Beckmans efterträdare i biskopämbetet i
H ärnösand.10 I lågkyrklighetens Theologisk Tidskrift kritiserar han re
dan 1884 den historisk-kritiska bibelsynen och menar att den har sin
grund i förnekandet av en personlig gudsrelation och dessutom i en före
ställning om att innehållet i trosutsagorna är givet genom människan:
Först och främst står här den kristna uppenbarelsetron i skarp motsä
gelse till den panteistiska uppfattningen, som förnekar en personlig
lefvande Guds tillvaro och inflytelse, yrkande, att religiösa begrepp äro
frukter af menniskoandens eget arbete och årtusendens odling. All före
ställning om uppenbarelse och profetia måste således till sista gnistan ur
vetenskapen aflägsnas.11
•
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Så är den kritiska guillotinen i gång ... Först knäpper den hufvudet af
alla Adams i i Mos. 4 nämda efterkommande; så expedieras alla patri
arkerna; men när och hvar detta vetenskapliga arbete slutas, kan ingen
veta.12
När debatten väl kommit igång fördes den till stor del utanför universi
teten och de akademiker som deltog gjorde detta, enligt Hidal, överlag
med en klar pastoral målsättning. I vår översiktliga orientering kan vi
endast inrikta oss på några av argumenten, nämligen de som framfördes
av Waldemar Rudin och Erik Stave, vilka av Hidal bedöms som de »mest
citerade, beundrade och attackerade«. Där jämte nämns Samuel Fries som
tillsammans med dessa räknas som centralgestalt.13 M ed utgångspunkt i
Svenska bibelsällskapets årliga sammankomster, kan vi se att det år 1887
kunde talas om att forskningen gjort det nödvändigt att skilja mellan
»huvudsak och bisak« i de bibliska texterna, och att en sansad forskning
inte kunde göra intrång på uppenbarelsen. M ed begreppen »organism och
utveckling« kunde Rudin vid 1893 års sammankomst öppna dörren på
glänt för vetenskapen genom att legitimera riktigheten i vad många redan
antog, nämligen att uppenbarelsens utveckling inte kan ske människan
förutan. Rudin menade att då ingen kan se det gudomliga ohöljt så måste
det ingå i en utvecklingsprocess, vars början är det gamla testamentets
ursprung som i sig innesluter uppenbarelsens fullhet. I mänskliga, heliga
personer har Gud låtit sig uppenbaras i historien, fram till dess fullhet i
Kristus. På samma sätt som Kristus måste bära förnedringsgestalt, det
gudomligas människoblivande, måste bibeln för sin tillkomst bära för
nedringsgestalt, det vill säga vara behäftad med mänskliga brister och
därför inte ofelbar. Rudin kan därav tillåta en bibelkritik vars närmande
till bibeln präglas av »helig vördnad«. Hidal visar att Rudin som går för
siktigt fram kom att kritisera Fries okritiska tillämpning, men utan att
själv gå in och beröra frågan som många oroligt väntade på. Hur skulle de
ställa sig när forskningen nått fram till att frälsningshistorien kunde
förklaras utan en transcendent förklaringsfaktor?14
Staves föreläsning vid det nordiska studentmötet 1901 tvingade fram
den känsliga frågan. Hidal menar att Stave slog upp dörren på vid gavel
och drog i gång debatten på allvar. Fastän Stave förstod att forskningens
»dissektionsarbete« måste upplevas motbjudande för »ett sunt religiöst
sinne« uppmanade han ändå till ett accepterande av vetenskapens meto152 •

der. De var det »enda medel som den vetenskapligt fostrade tanken har för
att skaffa sig ro«.15 Gemensamt med Rudin vidhöll han att Israels och
gamla testamentets historia vilar på en gudomlig uppenbarelse, och kan
som sådan inte förklaras med enbart historiska, immanenta faktorer. I
stället för Rudins förklaringsbegrepp »organism och utveckling« använde
Stave begreppen »individualitet och realism« för att förklara det mänsk
liga i bibelns tillkomsthistoria och den enskilda människans roll i frälsningshistoriens utveckling. Att Gud själv verkar i världen genom männi
skor som historien igenom burit uppenbarelsen, innebar för Stave ett
tecken på både uppenbarelsens och troslivets realism. Frågan - hur de
skulle ställa sig när forskningen nått fram till att frälsningshistorien kunde
förklaras utan en transcendent förklaringsfaktor - ställdes inte av Stave,
men väl i den häftiga mediedebatt som föreläsningen utlöste.16
Hidal finner att de flesta inläggen var kritiska. Han nämner till exem
pel att Stave inte gavs rätt i att forskningen, trots allt, höll sig inom en
»värdig och pietetsfull« ram. Hans uttalade uppfattning, att tron är det
individuella själslivets förbindelse med Gud och därför befriat från yttre
auktoritet, kritiserades som icke överensstämmande med den tradition
ella lutherska uppfattningen. Staves påstående att tro och trosvisshet var
en omedelbar visshet genom Kristus, en visshet oberoende av allt yttre
ansågs inriktad m ot en individualism och spiritualism som tenderade att
lösgöra tron från det objektiva, från både kyrka och bibel. Dessutom
ansågs att han hade valt fel forum. Enligt Hidal var det mångas mening att
Stave borde ha förskonat studenterna från »dylikt kätteri«. Fries kritise
rade Staves underlåtenhet att beröra »själva hjärtpunkten«, m etodens
tillämpning på nya testamentet och dessutom distinktionen mellan »san
sad och osansad« forskning. Även Nathan Söderblom kritiserade Stave
för att bortse från det svåraste problemet. Relationen mellan å ena sidan
tron som inte kan undvara vissa »frälsningsfakta«, den historiska gudsuppenbarelsen i Kristus, och å den andra sidan den kritiska objektiva
forskningen som måste vara beredd att böja sig för det faktiska forsk
ningsresultatet.17 Alla har enligt Söderblom berättigade krav på att steget
tas fullt ut:
... antingen från den historisk-kritiska forskningens ovedersägliga rätt
och från den evangeliska troserfarenheten till en annan formulering av
trosvisshetens grund än Skriftens yttre ofelbarhet - eller, från den över153

tygelsen, att den kristna tron står och faller med Skriftens yttre ofelbar
het till ett resolut förkvävande av all vetenskaplig bibelforskning, om det
vore möjligt!18
Hidal finner att talet om en skillnad mellan sansad och icke-sansad historisk-kritisk tillämpning, vilket hitintills framhållits som ett skydd m ot
vetenskapen inte längre kunde göra sig gällande. Antingen var bibeln
behäftad med mänskliga brister eller så inte. Accepterades det första
alternativet krävdes en annan grund för trons visshet. Hidal ger Söder
blom rätt i att Stave tagit allt för lätt på problemet tro och vetande.
Söderblom har enligt Hidal klargjort att oavsett vad som ska räknas till
texternas utanpåverk måste ett vara sant, det att Kristus har funnits till
och varit som evangelierna beskriver. Och den motsägelse som ligger i
trons krav på absolut visshet, och å andra sidan kristendomens beroende
av en historisk uppenbarelse och Kristus auktoritet, är en olöslig m ot
sättning på grund av människans egen livsform. Söderblom menar att
mänskligt liv är ett liv där m otsägelselöshet »ofta kan vinnas endast
genom innehållets fattigdom, och där livets andliga rikedom ofta endast
kan fasthållas genom att man icke släpper mom ent, som synes för tank
en oförenliga«.19 Stave tog alltså för lätt på problemet tro och vetande,
när han menade att tron är en inre upplevelse, en andens gemenskap med
Gud oberoende av yttre auktoritet. Detta argument blir ohållbart med
tanke på kristendomens specifika anspråk på att vara en historisk reli
gion som inte kan undvara en yttre auktoritet, »den må sedan heta påven
... eller den pietistiska traditionen«. Hidal menar dessutom att Stave inte
mötte någon förståelse, varken från frikyrkligt, konservativt lågkyrkligt
eller ledande kyrkligt håll. Han bedömer föreläsningen som bestämd
utifrån viljan att i samma stund både ge rum för forskningen och för
hindra att tron utelämnades till dess »hugskott«.20
Tidskriften K ristendom en och vår tid som grundades i Lund 1906,
vars program Hidal beskriver som liberalteologi och kulturprotestantism
med ambition att inte »låta en droppe av det fäderneärvda sanningsinnehållet förspillas«, fick ingen egentlig betydelse för debatten och godkän
nandet av vetenskapen. Hidal betraktar den snarare som ett »insegel på
något som redan skett i all stillhet« i Lund. Där genomlevdes i jämförelse
med Uppsala, enligt Hidals mening, inte samma kamp mellan ett nytt
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och ett gammalt tänkesätt. Mer betydelsefull ser han den liberalteo
logiska m anifestationen i Örebro 1910, under ledning av Pfannenstill,
Söderblom och Fries. I denna ställdes frågan om bibelns kristologi skulle
uppfattas som normerande för nutiden. N . J Göranssons föredrag om
Jesus som Guds son, förklarade det bibliska begreppet »son« som en
blandning av gamla testamentets föreställningar, apokalyptisk litteratur
och alexandrinsk teologi. Den främsta betydelsen i begreppet »son«,
ansågs ligga i att Jesus messianska självmedvetande uttrycktes i ordet
»Son«. Hidal uppfattar m ötet som ett klart reformmöte och bevis för att
den historisk-kritiska bibelsynen blivit en självklar del i det teologiska
tänkandet för en framträdande grupp inom kyrkan. Denna tolkning av
»Sonskapet«, som en lång historisk utveckling, uppfattar Hidal vara
gemensam för hela den liberalteologiska ström ningen.21
H olm quist framhåller i sin historieskrivning att Staves föreläsning
från 1901 kom att stå i medelpunkten för debatterna under en lång tid
och dessutom, tvärtemot den då allmänna bedömningen, att den hade en
befriande verkan på studenterna. H olm quist gör en något annorlunda
tolkning av Staves framträdande och åsikt att den historiska forskningen
och den kristna trosuppfattningen inte behövde stå i strid med varandra.
Holm quists menar att bibeln i själva verket återfick en central plats i det
protestantiska livet, att Stave kunde befästa dess ställning som ett and
ligt kulturarv.22 Emil Edsman, som vi tidigare har m ött, prästvigdes
1906 och kan som en av de studenter H olm quist talar om, bekräfta
riktigheten i denna tolkning av Staves betydelse. I sina memoarer skriver
Edsman:
Hösten 1903 började jag med de teologiska studierna. Först Vetus [GT]
för professor Stave. Studiet av Vetus var på denna tid synnerligen bety
delsefullt ... Stave var nog den som på denna tid betydde mest för oss
teologer.... Studierna i Vetus, liksom förut de hebräiska studierna hjälpte
oss till en historisk syn på bibeln och löste oss från verbalinspirationen.
Detta betydde vid denna tid en fullkomlig revolution. ... Det var Stave,
som dominerade. Och tack vare honom blev inte den nya synen föröd
ande för ens andliga liv.23
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5-3 Prästmöten under biskop Bergqvists ämbetstid
5.3.1 H erdabrevet
Biskop Bergqvist klargör redan i Herdabrevet 1904 sin uppfattning om
den historisk-kritiska forskningen i samband med att han ger de aktiva
direktiv angående förkunnelsen. Han menar att ingen kan underlåta att
ta ställning då frågan har lett till oro och bekymmer ute i församling
arna. »Man befarar att mången svag själ däraf kan taga skada och otron
få vapen i hand.«24 Bergqvist urskiljer två sätt att närma sig bibeln, vil
ket vi kan jämföra med det tidigare sagda om en »sansad och osansad«
tillämpning av vetenskapen. Dels beskriver han den forskning som stäl
ler sig över bibelns innehåll och kräver att det vetenskapliga resultatet
ska betraktas som sanning, trots att det egentligen rör sig om lösa hypo
teser. Denna form uppmanar han de aktiva att avvisa. Den andra formen
vilken vet med sig att den rör sig på »helig mark« ger inte anledning till
oro, även om den kommer att tvinga dem att tänka i andra banor vad det
gäller skrifternas tillkom stsituation och andra yttre historiska förhållan
den. M en detta fråntar inte innehållet dess värde. D et riktmärke biskop
Bergqvist sätter upp för de aktiva att följa är att de inte ställer sig avvi
sande till den fria forskningen, då den kan ses som en naturlig frukt av
reformationens principer. M en han uppmanar dem att låta »sans och
eftertanke få göra sig gällande och att man noga gör sig reda för det
föremål, hvaröfver man har att uttala sitt värdeom döm e«.25 En överdri
ven oro inför vetenskapen som sådan är enligt Bergqvist ett tecken på
bristande tillit till tron själv.
Hur förhåller sig Bergqvist till den teologi som grundar sig i en forsk
ning som inte vet med sig om att den rör sig på »helig mark«? Detta
gäller för stiftets aktiva den liberala teologin som i deras ögon lika gärna
kan kallas rationalistisk och reduktionistisk, då den ansågs enbart kunna
acceptera det som kan verifieras genom vetenskapens forskning. Kraven
inifrån den vetenskapliga teologin på en »tidsenlig« förkunnelse uppfat
tar Bergqvist vara bestämd utifrån dessa forskningsresultat:
Den bör, säger man, vara så beskaffad, att den förmår tilltala och öfva
dragningskraft på nutidsmänniskan, särskildt den bildade, som visar sig
vara på väg att bli främmande för Kristus och kristendomen.2-6
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När det gäller förkunnelsens form är en absolut anpassning till den
moderna människan ett fullt berättigat krav. M änniskan ska känna igen
sig själv, sitt språk och sin egen historiska tid. Ett »ofruktbart teoretiserande och abstrakt dogmatiser ande« har inte någon plats i förkunnel
sen. I denna ska prästen tala som människa till människor. M en vad det
beträffar innehållet, anser Bergqvist att ett för långt drivet krav på an
passning riskerar att förkunnelsens mål inte blir möjligt att uppnå. Präs
tens roll och förkunnelsens mål är enligt Bergqvist »att lära människor
inse sitt behof af Jesus såsom sin frälsare«.27 Han betonar att detta mål
endast kan uppnås genom en förkunnelse vars innehåll är centrerat på en
i historien död och uppstånden Kristus. Konflikten mellan å ena sidan
det mål som kyrkan måste syfta till och å den andra förkunnelsens inne
håll uppstår i den rationalistiska teologin. Den nöjer sig med att Jesus
förstås såsom människans son, den fullkomliga idealmänniskan vars
enhet med Gud endast är en enhet i vilja och tänkande, den etiska före
bild vilken människan ska sträva efter att likna.28 Bergqvist anser att en
förkunnelse med detta innehåll har funktionen att undanröja den stöte
sten som för det moderna tänkandet ligger i det övernaturliga i den bib
liska och ursprungliga tolkningen av Jesus.
M en med en sådan »Kristusbild« uppfyller varken kyrkan eller präs
ten sin uppgift. I herdabrevet motsätter sig Bergqvist därför en anpass
ning som ser det som ett krav att utelämna Guds uppenbarelse i den
inkarnerade Kristus liv, död och uppståndelse som nödvändig för m än
niskans frälsning, trots att han förstår att kravet till stor del svarar mot
tidens behov. En förkunnelse som vädjar till den allmänna etiken och
moralen ger människan en annan förnimmelse av sitt eget värde, än en
förkunnelse som hänvisar henne till ett behov av Guds nåd.29 M en detta
svarar enligt Bergqvist inte m ot människans egentliga behov:
Jesu bild får ej omskapas efter den smakriktning med afseende på
religionen, som tilläfventyrs må vara tillfinnandes i en viss tid. Hvad
hvar je tid förnämligast behöfver höra i religiösa ting, är icke det som
måhända mest tilltalar dess tänkande, utan det som motsvarar dess verk
liga frälsningsbehof.30
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5 -3-2 M änniskotankens trium f
Alla predikningar som hålls under 1900-talets första prästmöte talar
mer eller mindre om den osäkerhet och missmod de aktiva upplever in
för teologins inriktning. De upplever att denna ställer krav på att om inte
betrakta, så ändå behandla tron som ett övervunnet stadium. Johannes
Arbman talar om den liberala teologins innehåll som stötestenar vilka de
ständigt stöter sig emot, och som på grund av människans eget tänkande
vill, som han säger, ett ringaktande av trons innehåll och ett raserande av
trons grund:
Att nu utförligt beskrifva sådana stötestenar, låter sig ej göra. Att de
finnas och rikligen förekomma, veta vi alla, - så framt vi ej redan utbytt
tron mot något annat, som fienden räckt oss under detta namn. - De äro,
dessa stötestenar, öfverhufvud dels sådana läror, som »sönderrifva grun
den«; som för oss göra de stora frälsningsfakta, på hvilka tron hvilar,
ovissa, osäkra eller - obehöfliga, - huru många dylika kastar icke den
närvarande tiden i vår väg? - dels sådana, som vilja frånrycka oss en hvar
för sin del rätten, ... att tillegna oss de dyrbara och stora löftena; ...3I
Otto A Wester framhåller lika väl som Johannes Arbman de nödvändiga
i att de själva som ansvariga för traditionens vidareförmedling har en
fast förankrad tro och håller fast vid sanningen. Detta är förutsättningen
för att kunna fungera som stöd i människors osäkerhet inför kraven på
förändring:
Genom orubblig fasthet i öfvertygelse kunna nemligen Guds tjenare i en
orolig tid blifva pålitliga stöd för andra, som stå ostadiga och villrådiga
inför ropet på en kristendom, som skulle vara lättare tillegnad, vålla den
naturliga menniskan mindre svårigheter och förödmjukelser än den,
som funnit sitt uttryck i vår evangelisk-lutherska bekännelse.32
Och vidare säger Wester:
... må vi dock serskildt behjerta, att vi, utan hänsyn till hvad man kallar
»folkets smak«, i vår evangeliska förkunnelse böra bjuda hela sanningen

,...33
O lof Arbman talar i samma anda, när han framställer »m ännisko
tanken« som den största faran i tiden, därför att den gjort sig till domare
över förkunnelsens innehåll.
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Vi tilltro oss måhända - såsom nu verkligen sker - antyda, att Paulus var
alltför »naiv« för att rätt förstå Jesus och frambära Hans budskap! Ja, vi
skämmas väl till sist inför en kulturberusad samtid vid evangelium, som
vi skolat troget förvalta. ... Äro några faror förhanden, några lockelser
att vika tillbaka till en oklar, blott af människotankar mättad förkun
nelse? Vi frukta det. Vår tid är full af människotankens triumfer.34
Han ser en tankefrihet inom teologins sfär, som tar sig uttryck i en »för
klädd otro« som hänvisar dem till att göra den traditionella uppenbarel
sen till »en uppenbarelse som intet uppenbarat«:
Ty nu är ju den frågan uppe, om icke en förkunnare af vår Herres Jesu
Kristi evangelium bör för »kulturmänniskornas« ömtålighets skull an
ordna sin förkunnelse så försigtigt, att Guds höga frälsningstankar, som
i Kristus fullkomnats, tills vidare blifva mindre betonade, kanske t.o.m.
urvattnade på sin sälta till att ej öfvergå våra tankar, de af oss uttänkta
frälsnings vägarna.35
Att låta anpassningen till den moderna kulturen styras av hänsyn till
människans önskan är en utopi. O lof Arbman kan inte tänka sig att den
tiden ska komma då evangeliet undgår att »gifva anstöt åt stolte, världsoch kultur dyrkande hjärtan«.36

5.3.3 O b jek tivt innehåll och subjektiv drivkraft
I prästmötet 1908, det första som hålls i Luleå som ny stiftsstad, står
sanningsfrågan och trosvissheten i centrum under det att Bergqvist i sitt
tal Troserfarenhet och predikan vill sätta fokus på förkunnelsens inne
håll och drivkraft.
Bergqvist anger tre faktorer som oumbärliga i en rätt förkunnelse,
och inleder med att förklara den subjektiva troserfarenheten som själva
drivkraften. »Utan denna impuls gifves ingen äkta kristlig predikan«.37
Det är den personliga upplevelsen som ger förkunnelsen dess färg och
form, det handlar om att de aktiva »verkligen talar ur sitt eget hjärta«,
vilket är förutsättningen för att de ska kunna beröra människan och
skapa intryck. Förkunnelsen blir en bekännelse som enligt Bergqvist
svarar m ot det första ledet i prästlöftet, som säger att förkunnelsen ska
ske efter »predikantens bästa förstånd och samvete«. M en även om det
är den personliga troserfarenheten »som gör förkunnelsen till förkun159

nelse« så är den subjektiva faktorn ändå för begränsad. Den subjektiva
erfarenheten måste ha sitt rotfäste i det objektiva, i den kristna lärogrunden. Detta svarar då mot det andra ledet i prästlöftet, vilket säger att
förkunnelsen ska grundas i »Guds ord, sådant det är gifvet i den Heliga
Skrift«. Den tredje faktorn är den gemensamma erfarenheten som svarar
m ot löftets tredje led, att förkunnelsen ska stämma med »vår kyrkas
bekännelseskrifter såsom vittnen«. Här vill Bergqvist betona att kyrkans
gemensamma erfarenhet endast kan utgöra en relativ norm. Om än
bekännelseskrifterna är objektiva i förhållande till den subjektiva erfa
renheten, så är de i sin tur subjektiva i förhållande till bibeln, och dess
utom har de i motsats till denna inte ett avslutat innehåll. De kan därför
endast vara giltiga så vitt de står i överensstämmelse med det bibliska
innehållet.38
Bergqvist menar att dessa tre lika oumbärliga och samverkande fak
torer bekräftar att förkunnelsen ska vara »bibelenlig«, ett begrepp som
erkänns såväl inom den praktiskt kyrkliga verksamheten som inom teo
login. M en den moderna kulturen har gjort begreppet »bibelenlig« kom 
plicerat och kan uppvisa en mångfald förslag till tolkning. Ingen kan
länge luta sig m ot läran om verbalinspirationen, vilken Bergqvist bedö
mer som en »villfarelse« och i det närmaste utdöd. Denna bokstavliga,
mekaniska läsning har fått ge vika med insikten i bibelns »organiska
natur«, som betyder att den för sin tillkom st måste ha två sidor. Den ena,
den »yttre mänskliga sidan«, är nedtecknad av vanliga människor som
varit speciellt insatta i sin tids historiska erfarenhet och kunskap. Den
andra, den »inre gudomliga sidan« handlar om Jesus självvittnesbörd,
apostlarnas och lärjungarnas andliga erfarenhet och särskilda ställning
som utvalda redskap. Denna »inre sida« gör enligt biskopen bibelns
innehåll till gudomlig, objektiv kunskap. Den garanterar dess sanning
och objektivitet, och utgör normen för vad som i alla tider ska bestämma
innehållet i förkunnelsen, den bestämmer hur begreppet »bibelenlig«
ska tolkas.
Vi kan se att Bergqvist i denna uppdelning, som innehåller både
Rudins och Staves argument, ställer krav på att den teologiska vetenska
pen ska underordna sig den historiskt givna uppenbarelsen. Oviljan till
underordning, vilken tillåter att bibelns »inre sida« bedöms utifrån ve
tenskapens hypoteser är enligt Bergqvist orsak till den »klentro« som
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han anser råda inom vissa teologiska kretsar.39 Dessa »kretsar« känne
tecknas främst av att de förnekar fundamentala delar av trosinnehållet:
När den Heliga Skrift ställer oss inför det underbara, då ryggar denna
klentro tillbaka. Den dristar sig sålunda icke till att tro, hvad Skriften lär
om Jesu person, præexistens, hans öfvernaturliga aflelse och hans upp
ståndelse från de döda m.m. Alla Jesu under äro för densamma ett krux,
ja ett »hinder för tron på kristendomen«. Skulle väl, säger denna klentro,
ett ord af Jesu mun kunnat stilla stormen på hafvet eller uppväcka döda
ur deras grafvar och mera dylikt? Måste icke allt sådant få gälla såsom
fromma legender från den första kristendomens okritiska barnaålder?
Man vill icke heller räkna dessa ting till kristendomens väsen, hvilket
skall sammanfattas i den enkla sanningen, att Gud är Jesu Kristi och vår
fader, som förbarmar sig öfver den som tror på honom.40
I dessa frågor anser Bergqvists att det inte är möjligt att nå någon allmän
konsensus. Om det är det empiriska vetandet som ska bestämma trons
innehåll, blir tron en dogm atisk, eller annorlunda sagt en teoretisk,
obrukbar tro. Detta är enligt Bergqvist detsamma som att ge sig ut på
»subjektivismens sluttande plan«, och den som kom m it dit »vet icke,
hvar han stannar«. M en det är heller inte möjligt att nå någon allmän
giltig objektiv uppfattning genom att åberopa troserfarenheten, efter
som denna är knuten till den personliga upplevelsen. Bergqvist menar
därför att det är fruktlöst att diskutera undrens möjlighet, vilka vi sett
sammanfattas som ett bevis för Guds barmhärtighet. De får nöja sig med
att veta att detta, likt Jesus person och väsen, är betygat genom bibeln
som den kristna traditionens historiska fakta. En kunskap om Gud som
inte kan underkännas vare sig på dogmatiska eller historiska grunder.41
Bergqvist pekar på orimligheten i den rekommendation som blivit
dem given genom en artikel införd i en av de svenska teologiska tidskrift
erna. Utan att låta oss veta tidskriftens namn menar han att författaren
anser att prästerna kan utelämna talet om betydelsen av Jesus död,
kroppliga uppståndelse och gudomlighet för att inte stöta sig med var
ken »gammeltroende« eller »modernt troende«. Denna form av anpass
ning till den moderna kulturen avvisar biskopen då kyrkan har ett an
svar för det »trogna kyrkfolket«, vilket har rätt att känna igen sig i en
förkunnelse som klart och tydligt lyfter fram det som i alla tider konst
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ituerat tron. Detta sätt att tillmötesgå den allmänna tidsandan är, menar
Bergqvist, att i högsta grad underskatta församlingens medlemmar. Åter
igen avvisas en anpassning genom reduktion av det kristna innehållet:
[Predikan] får ... icke anläggas med hänsyn till den s.k. moderna kultur
människan, så att något af lagens allvar eller evangelii fullhet henne till
behag stickes undan och förtiges. Vi skola visserligen tala till nutids
människorna på nutidsspråk, men vi skola icke förkunna en kristendom,
som utblottats på sitt kristna innehåll. Trumpeten får icke heller gifva
ifrån sig ett ovisst ljud, som ingen med säkerhet kan tyda, ty däraf upp
kommer blott villervalla och oreda i församlingen.42
Bergqvist framhåller här dessutom församlingen som en auktoritet i frå
gan om att bedöma vad som ska utgöra den kristna trons innehåll, de
tjänar på så sätt som en intersubjektiv kontrollinstans.
Församlingarna ha merendels mycket känsliga öron i fråga om kristendomsförkunnelsen. Om man än kan bjuda dem ett magert evangelium i
sådana ordalag, att de ej stöta sig på hvad de få höra, kan man dock icke
förhindra, att de taga desto större anstöt af hvad de ej få höra.4^

5.3.4

Dagens meningar eller det gamla evangeliet

Ingen av de predikningar som hålls 1908 utelämnar att beröra problemen
med den »tidstypiska kristologin«, det vill säga den bild av Kristus som
aktörerna i stiftet uppfattar att forskningen och de nya kultur
förhållandena kräver att förkunnelsen ska förmedla. Carl Th. Åberg rik
tar kritik mot ansatsen att skapa vad han kallar en »intelligensreligion«,
formad av »nyrationalismen« genom spekulationer, filosofiska begrepp
och en »detroniserad Kristus«. Enligt Åberg kan detta inte leda till annat
än en »kulturpredikan« allt efter »dagens meningar och hugskott«.44 Jo
han A. Nym an beklagar att allt som inte kan verifieras empiriskt måste
lämnas åt ovissheten, vilket är detsamma som att rasera den kristna tradi
tionen. Ett arbete som han menar utförs av ledande teologer:
Och så mycket farligare ter sig detta arbete i syfte att bringa fram hopp
lösheten såsom en dess mogna frukt, som allt går under namn af att
»bringa klarhet och visshet i hvad som förut varit inhöljdt i mytens
dunkel och berott på lösa antaganden och oriktiga föreställningar i en tid
och hos människor, som voro i saknad af nog vid blick och tillräckligt
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klar omdömesförmåga för att kunna skilja mellan sken och verklig
het«.45
Nym an är skarp i den kritik han riktar mot den så kallade rationalistiska
teologin och dess företrädare, vilka han ger namnet »tidens vise«. De
beskrivs i metaforer och liknas utifrån 2 Petr. 2: 17 som »källor utan vat
ten, skyar som drifvas af en stormvind«. Och från Jud. 1:13 beskrivs de
som »vilda hafsvågor som uppkastar sina egna skändligheters skum,
irrstjärnor, åt hvilka det svarta mörkret till evig tid är förvaradt«. Nyman
uppmanar de aktiva i stiftet att med all kraft motarbeta det arbete som
dessa utför, oavsett att de själva måste framstå som både oansenliga och
okunniga.46 Johannes Lundblads predikan uttrycker missmod. Han upp
lever att det prästerliga ämbetet, trots de glädjeämnen som finns, är fullt
av missräkningar och lönlös möda. Han säger sig ständigt uppleva en
kväljande känsla av oduglighet och hopplöshet inför den allt mer framträ
dande yttre och inre fientligheten mot kristendomen. Den kristna tron
tycks honom betraktad av »nutidsmänniskan« som ett övervunnet sta
dium som innebär att han med många andra delar erfarenheten av att
»avkristningen« är en medveten strävan i den moderna kulturen. Till
denna strävan finner han att företrädare för kristendomen själva bidrar:
Hand i hand med denna öppna förnekelse går undermineringen af bibelns
auktoritet. Bibeln, så heter det t.o.m. från teologiska lärostolar, är icke
Guds ord. Det är en sammanblandning af sanning och lögn, af saga och
verklighet, och hvad särskildt andra artikeln beträffar, så är däruti egent
ligen ingenting mera sant, än att Jesus blef korsfäst, död och begrafven.47
Ämnet för 1921 års prästmöte är kyrkans relation till staten, men även
här är frågan om traditionens innehåll och prästens egen roll i stort sett
lika närvarande. John H ansson talar om att många ser sig stå »kring
kyrkans sjukläger«, och menar att några gläder sig medan andra sörjer
och söker botemedel. Kyrkans fortsatta marginalisering leder honom till
frågan -hur de ska nå den nutida människan som blivit främmande för
Gud och kristendom? Hansson finner inte att den moderna teologin kan
vara ett verksamt botemedel. M en inte heller ser han ett ivrigt fasthåll
ande vid det traditionella, det dogmatiska och de kyrkliga formerna som
ett botemedel. Inget av detta anses kunna vända trenden och ge kristen
domen dess attraktionskraft tillbaka.
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Det fanns en tid, då bekännelsetrohet och ren lära, delaktighet av kyrk
liga former och institutioner ganska allmänt betraktades såsom känne
tecken på fromhet. Men möjligheten, kanske ofta verkligheten av för
bindelsen mellan korrekt bekännelse och inkorrekt vandel, ren lära och
orent liv, nitisk kyrklighet och faktisk okristlighet bidrog stark till att
bringa denna uppfattning i misskredit.
I våra dagar vet man, att läran icke är liv, huru viktig för detta hon än
må vara. Man tror icke på sanningen av kristendomen, därför att någon
studerat teologi eller bekläder ett prästämbete. Man vill ha andra vittnes
börd, det levande livets vittnesbörd. ... erfarenhet... från ett hjärta, som
blivit fattat av Kristus, ... Vår kyrkas framtid beror i mycket av sådana
församlingsmedlemmar och församlingslärare.48
Förändringarna måste enligt Hansson ligga på ett djupare plan i en tid som
frågar efter det praktiska och realistiska. Detta ser han överensstämma
med den ursprungliga kristendomens eget väsen, eftersom det redan vid
kristendomens framväxt var den praktiska tillämpningen som var den
verksamma faktorn, vilket är ett bevis för att tron måste uttryckas i hand
ling. Möjligheten till att övervinna misstron mot kyrkan, prästerna och
kristna i allmänhet, ser han därför avhängig förkunnelsens innehåll och
mål och deras egen roll som traditionens förmedlare. Det handlar för
Hansson om prästens och församlingsmedlemmarnas förhållande till
Kristus. Att tron på och kärleken till Kristus blir sådan att den förmår ta
sig uttryck i en utgivande kärlek till medmänniskan. Hansson förmodar
att de alla är överens om att denna väg till att återge kyrka och kristendom
dess betydelse, inte är betingad av några nya uppseendeväckande tankar.
Det handlar för honom enbart om att »det gamla evangeliets kraft« får sitt
uttryck i det praktiska livet.49
Axel Olsson menar att det är »bristande självkännedom och bristande
Jesuskännedom« och det ivriga sysslandet med det mångahanda som le
der till att de i sin ämbetsutövning låter själva kvantiteten, handlingens
mångfald bli huvudsaken, och kvalitén, tron och kärleken bli bisak:
För vår personliga del behöva v i ... följa med vår tid och dess utveckling,
... för att kunna möta vår tids människor med det, som ensamt kan ...
tillfredsställa alla tiders och alla människors djupaste andelängtan, näm
ligen Jesu Kristi evangelium.50 ... Stå vi på trons och kärlekens fasta
grund, då skola vi i vårt vittnesbörd och vår förkunnelse icke låta oss
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behärskas av människors mångskiftande tankar om Jesus och hans verk,
utan vi kunna på grund av egen troserfarenhet bekräfta, vad skiftens ord
vittna om honom, ...5I

5.3.5 Bibelenligt, tidsenligt och uppbyggligt
Prästmötet 1927 är helt ägnat åt förkunnelsen. Biskop Bergqvist håller
sitt tal under rubriken N ågra ord om predikan m ed särskild hänsyn till
vår tid, och riktar i stort sett samma maning till stiftets aktörer som vid
tiden för tillträdet i ämbetet, mer än tjugo år tillbaka i tiden. Fortfarande
gäller att predikan ska vara bibelenlig, tidsenlig och uppbygglig, vilket
betyder att de inte kan tillåta sig »någon godtycklig gallring eller om 
värdering av de gamla sanningarna«:
Vi ha haft tillräcklig känning av en teologi, som icke visat tillbörlig res
pekt för bibelordet utan i strid med den lutherska reformationens formalprincip satt de egna meningarna i högsätet gentemot bibelns klara
och tydliga ord eller också givit dessa en omtydning, som kommit dem
att betyda något annat än vad de i sig själva innebära. Jag tänker icke här
på den teologiska forskning, som med hovsamhet och sans sökt tillrätta
lägga frågan om de bibliska böckernas uppkom st... Vad jag åsyftar är en
teologisk riktning, som underkänner auktoriteten hos bibelordet... och
som utmönstrar frälsningshistoriska fakta ... I den mån förkunnelsen
låter påverka sig av en dylik teologi, bottnar den icke i bibelordet utan i
det mänskliga förnuftet.52
Bergqvist betonar betydelsen av ett oföränderligt sanningsinnehåll:
Om man med tidsenlig menar, att predikan skall rätta sig efter någon
särskild religiös smakriktning i tiden eller taga sådan hänsyn till den s.k.
modärna människan, att viktiga stycken av kristendomens innehåll och
nådens ordning skola uteslutas för att ej stöta ... så är detta en uppfatt
ning som måste avvisas. Det finnes ett evigt och oföränderligt sannings
innehåll, som aldrig får saknas eller förvanskas i den kristna förkunnel
sen. ... dit hör ordet om synd och nåd, om bättring och omvändelse, om
tro och syndaförlåtelse, om rättfärdiggörelse och evigt liv.53
M en 1927 har Bergqvist tillfogad något nytt så till vida att menar att
betoning på den enskilda människan och kravet på personligt ställ
ningstagande måste återaktualiseras. Detta finner han nödvändigt då
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samhällsförändringarna innebär att tiden har kom m it att utmärkas av
en stark kollektivism:
Individen har mer och mer skjutits tillbaka och förlorat sin självständig
het. Det kollektiva betyder allt och individen så gott som intet. Följden
härav har blivit, att den individuella ansvarskänslan förslappats och
kanske hos många helt utplånats. ... Det är uppenbart, att i en sådan tid
framhållandet av den individuella ansvarigheten bör ingå som ett viktigt
moment i den kyrkliga förkunnelsen. Kyrkan kan icke underlåta att
starkt hävda, att varje människa har sitt eget personliga ansvar inför
både Gud och sina medmänniskor, oberoende av huru samhällsför
hållandena gestalta sig.54
I det uppbyggliga m omentet i förkunnelsen betonar Bergqvist återigen
den subjektiva drivkraften:
En predikan kan i sig själv vara god och förträfflig utan att därför vara
i verklig mening uppbygglig. Detta blir fallet om den uteslutande riktar
sig till förståndet och framställes med en kall objektivitet som väl kan
tilltala förståndet, men icke värma hjärtat. I varje predikan måste finnas
något av hjärtats språk. Detta betyder dock icke, att predikanten skall
jäkta efter att starkt spela på känslosträngarna. ... Det uppbyggliga lig
ger snarast i den lugna harmoni som uppväckes i själen genom ett med
värme och personlig övertygelse framburet Guds o r d .... Den framkallas
av en inre växelverkan mellan predikanten och åhörarna på grundvalen
av en gemensam tros övertygelse, som griper dem båda, ... Ytterst vilar
uppbyggeisen på en växelverkan mellan Gud och församlingen men den
förmedlas genom en i helig Ande framburen förkunnelse, ...55
Bergqvist lyfter fram växelverkan mellan det subjektiva och det objek
tiva, och avvisar det rent objektiva som han framhåller som den rationa
listiska teologins kännetecken. Och han menar att han är tacksam över
att det trots allt är få inom den kyrkligt-praktiska verksamheten som
ägnat sig åt en rationalistisk »urvattnad kristendom sförkunnelse«.
Farhågan över prästutbildningen ser inte ut att ha besannats. Skälet till
att utbildningen inte skapat ett rationalistiskt prästerskap med oför
måga att tillfredsställa m änniskans andliga behov menar han bero,
dels på att studenterna burit med sig ett andligt arv från hem och för
samling som hindrad dem från att »driva för alla vindar« vid universi
1
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tetet, dels på att det positiva i undervisningen varit starkare än det
negativa.56
De olika citaten visar klart att de aktiva i stiftet avvisar en anpassning
till den moderna kulturen genom vad de uppfattar som en reduktion av
trosinnehållet. Främst försvarar de den traditionella tolkningen av upp
enbarelsen. Däremot förordar de anpassning till tidsandan när det gäller
predikans språkform. M en även betoningen på att varje människa »har
sitt eget personliga ansvar inför både Gud och sina medmänniskor«
innehåller en anpassning till den m oderna kulturens individualism.
Finns det en spänning här mellan avvisandet av all reduktion och beto
ningen på personligt ansvar? M åste den troende bejaka ett »evigt och
oföränderligt sanningsinnehåll«? Vi återkommer till denna problematik
i kapitel sex.

5.3.6

Kristendom - Folkets egendom

Johan Söderlinds prästmötesavhandling, Förkunnelsen inom vår svenska
kyrka leder med början i medeltiden fram till pietismens uppkomst och
dess starka betoning på om vändelse, pånyttfödelse och helgelse. En
betoning som Söderlind uppfattar högst berättigad bland annat därför att
ett ensidigt tal om rättfärdiggörelsen genom tron hade stagnerat till en
förnuftets minneskunskap, som mer och mer tilläts överskugga kravet på
nyfödelse och omskapande av människans vilja och handling. När det
gäller pietismens olika former menar Söderlind att det inte var Speners
riktning som blev dominerande i svenskt kyrkoliv utan Franckes hallepietism. I denna senare finner han en starkare betoning på individualism,
subjektivitet och lekmännens krav på medverkan i församlingarna. M en
oavsett inriktningen på det individuella och det subjektiva anser Söderlind
att även hallepietismen har berikat förkunnelsen.57 Överhuvudtaget har
pietismen som sådan utgjort motvikten till neologin, den rationalistiska
kristendomen med centrum i förnuft, moral och nytta. J. H Thomander,
biskop i Lund vid 1800-talets mitt, representerar för Söderlind sin tids
ideala förkunnelse. I denna ser han en syntes av pietismens starka bibel
trohet, herrnhutismens känslobetonade kristologi, och rationalismens
fordran på klarhet och förståndsmässighet. Förstånd, vilja och känsla är
enligt Söderlind sammanvävd till en harmonisk enhet.58
Med pietismens ankomst till det svenska kyrkolivet övergick, menar
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Söderlind, kristendomen från att ha varit kyrkans och statens egendom till
att bli folkets, vilket han finner bevisat främst i utbredningen av lekmannaförkunnelsen. Och utan att närmare beröra det vi avhandlat i kapitel tre, om
kyrkodebatten och lågkyrklighetens uppkomst, säger Söderlind:
Mycket kunde hava varit annorlunda i vår kyrka, om de, som hade ansva
ret för kyrkans ledning i denna tid, förstått tidens krav och vidtagit nödiga
åtgärder för tillvaratagande och fostrande i kyrklig riktning av till buds
stående lekmannakrafter. Vissa ansatser saknades ingalunda men verkligt
fruktbärande åtgärder blevo icke vidtagna. Med en viss förnämhet och
högdragenhet skådade i allmänhet de ledande männen bland prästerskap
et ned på den starkt framträngande rörelsen. Då man aktger på ärkebiskop
Reuterdahls uttalanden om lekmännens närda önskan att få taga del i
uppbyggelsearbetet och de maktägandes sätt att behandla dem, som trots
motståndet sökte bereda sig tillfälle till medarbetarskap, så förstår man,
att utvecklingen måste bliva sådan den blev. Lekmännens verksamhet kom
att gå parallellt med kyrkans om icke i strid mot densamma, och en sönd
ring uppstod även inom prästerskapets egna led. På grund av ordets makt
över tanken blevo prästerna antingen högkyrkliga eller lågkyrkliga, allt
efter den olika ställning de intogo till lekmannarörelsen.59
Även om Söderlind kan vara starkt kritisk till den tidiga lekmanna
rörelsen, vilken rymde allt från berättigad kritik m ot kyrkan och prästerna
till djup fiendskap, drar han ändå slutsatsen att den hade något att lära
dem. M en denna kunskap handlade inte om läran i sig, utan den handlade
om konsten att närma sig den enskilda människan och hennes behov:
De läraktiga inhämtade ... åtskilligt, som kom till god nytta i deras
församlingsvårdande verksamhet. Först då prästerna kommo ned från
de höga predikstolarna och trädde in i folkets mitt fingo de det rätta
greppet om sina ämbetsuppgifter. Då kunde de också lämpa sin förkun
nelse efter åhörarnas verkliga behov.60
I de underifrån tagna initiativen genomfördes vad Söderlind kallar en
»palatsrevolution«, i vilket folket själva beredde väg för lekmannaaktivitet och därmed tillförde förkunnelsen något nytt, en »inre rike
dom «. Fiär framhåller Söderlind att detta kom att ske på bekostnad av
församlingen, då varken lekmannarörelsen eller de präster som deltog
inte kunde göra rättvisa åt församlingstanken.61
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Söderlind beskriver ungkyrkorörelsens uppgift, att inför 1900-talet
ställa »kyrkan mitt i byn«, och genom en ny förkunnelse lyfta fram för
samlingen. M ålet var »Sveriges folk - ett Guds folk«. Han menar att
ungkyrkorörelsen framför allt ville nå människans samvete, att väcka
henne till en känsla av synd och skuld och medvetandegöra ansvaret för
den kristna traditionen genom att betona församlingstanken. I detta fin
ner Söderlind något nytt i jämförelse med starka betoningen på bättring,
omvändelse och nyfödelse. N ytt var också, dock inte för lutherdomen
som sådan men för tiden, att rörelsen betonade tron både som förtröstan
och ett förtroende inför Gud. M en enligt Söderlinds mening visade flera
av rörelsens företrädare en alltför »stark tidsfärg« och en »stereotypi« så
tillvida att uttryck och termer gavs en alltför allmän prägel för att kunna
bli en livskraftig förkunnelse. Trots de bärande namnen, J. A. Eklund, E.
Billing och M . Björkqvist blev ungkyrkorörelsen inte vad Söderlind
tänker sig att många hoppats på. M ed sitt upphov både i den akade
miska världen och i den praktiskt-kyrkliga förmådde den inte heller
uppfylla de mångas förväntningar på att den skulle bli en brygga mellan
den teologiska vetenskapen och den kyrkliga förkunnelsen.62 Däremot
finner Söderlind i J. A. Eklunds självständiga ställning ett annat och mer
framtidsdugligt drag. M ed en fot i kyrkan och en i universitetet kunde
Eklund förstå vilka krav tiden ställde på förkunnelsen. Den nutidskänsla
och folklighet förkunnelsen rymmer uppfattar Söderlind som gjord för
att återge kyrkan den andliga auktoritet, som gått förlorad genom kyr
kans och prästerskapets svaghet i att hävda kristendomens sanningskrav
gentemot den rådande samhällskulturen. Söderlind menar att Eklund
skapat en teologi som kan gälla för 1900-talet, han är vad J. Svedberg
var för 1600-talet, A. N ohrborg för 1700 och J. H. Thomander för
1800-talet. Dessa har enligt Söderlind förstått att förena det gamla och
det nya, de har sammangjutit den rena lutherska läran med det bästa
som pietismen skapat på förkunnelsens område. Det positiva och karak
täristiska i Eklunds förkunnelse är att: »Den har i den heliga stift sitt
orubbliga fäste. Den låter lag och evangelium få tillbörligt utrymme vid
sidan av varandra. Den förbiser ingen av de centrala kristliga trossanningarna utan framställer dem alla i deras hela bibliska rikedom .«63
Söderlind menar att studiet av förkunnelsen genom tiderna har lärt
dem att varje tids förkunnelse bör hålla sig nära det traditionella arvet
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och att tyngdpunkten måste röra sig om begreppen synd och nåd. Han
framhåller den liberala teologin, med lösenordet »evangelium förkunnat
för nutiden«, som en eftergift som bevisat sig själv som obrukbar.
Världskriget står som en dom över det moderna samhällets »kultur
dyrkan«, det är ett bevis för att kristendomen inte kan anpassas efter de
riktlinjer, som han menar att den rationalistiska teologin anvisar. M en
Söderlind avvisar inte den vetenskapliga forskningen utan ser fram emot
att kyrka och universitet ska finna den plattform varifrån det kan skapas
en för kyrkan användbar teologisk syntes. Även om den vetenskapliga
teologin inte helt kan få bestämma riktlinjerna för den kyrkliga förkun
nelsen, lika väl som denna inte kan bestämma vetenskapens är ett visst
samarbete och samförstånd möjligt. Söderlind förstår detta nödvändigt,
dels därför att det är de teologiska fakulteternas uppgift att utbilda präs
ter som har »kyrkfolkets förtroende«, och dels därför att den kulturella
närvaron i kyrkan behöver ett välutbildat prästerskap. Kyrkan skulle
förhindras att »avsnöras till ett rudiment i sam hällskroppen«, och den
religiösa splittringen hejdas.64 Även om kyrkan visat sig kunna garan
tera sin ledande ställning, menar Söderlind att den ännu lever under
hotet från den anglikanskt-reformerta pietismen, den tyska rationalis
men och den romerska katolicism en, uttryckt i en anglikansk ritua
lism .65

5.3.7

D e t gamla evigt nya evangeliet

En gemensam nämnare i predikningarna 1927 är erfarenheten av att
förändringarna i tiden medför, som Klas Sundelin säger, »gränslösa
krav« när det gäller ansvaret för förkunnelsen. Han understryker de
aktivas oföränderliga roll, oavsett tid och vetenskapliga upptäckter. N u
liksom förr gäller det att medvetandegöra och ställa den enskilda m än
niskan inför ett personligt val. Förkunnelsens innehåll och mål är det
samma, men uppgiften har försvårats av att »världssinnet och de jor
diska intressena« syns ha förkvävt den medvetna förnimmelsen av »ett
evighetsbehov«:
... skulle vi, nutidens förkunnare, hava något annat att komma med? Gud vare lov, att ej heller vi [likt Paulus] äro kallade att tävla med denna
världens vise i frambärande av människotankar och dagsmeningarnes
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växlande hugskott, vore det än i livets högsta frågor, religion och moral.
Nej, budbärare äro vi, evanglii budbärare, förkunnare av det gamla,
evigt nya evangeliet ...66
Prästmötet 1934 är det sista som hålls under biskops Bergqvists ämbetsperiod som kan kännetecknas av att förkunnelsens innehåll och mål var
ett centralt ämne. Predikningarnas innehåll följer nära varandra och
främst handlar dessa om att försvara den traditionellt förstådda uppen
barelsetron m ot den moderna människans krav på en för förnuftet fatt
bar sanning. D essutom handlar de om att framhålla trons relevans även
för den moderna människan och kulturen. Kristendomen kräver enligt
stiftets aktiva sitt uttryck i en praktisk tillämpning.
Karl Gustafsson betonar att de måste vända sig m ot samhället, vilket
bara sker då den kristna tron förmår visa sig i praktik och inte i teori. Det
yttersta ansvaret för »sann och verklig folkhälsa« lägger han på kyrkan
och dess aktörer, eftersom han förstår samhällets nöd och kärlekslöshet
bottna i att jagets själviskhet tillåtits att erövra hegemonin i den m o
derna kulturen. De olika samhällsåtgärderna som prövats för att för
bättra människans »inre livssituation« anser Gustafsson egentligen inte
ha lett till något mer varaktigt:
Ord, program, som lova samhällshälsa, saknas icke, men när ord och
löften skola prövas, likna de såpbubblor, som hava skimrande, lockande
färg, men innehålla intet. Det behövs löften, som hålla, det behövs kraft,
som ej bottnar i inbillad, självgjord styrka.67
Därmed avslutas de prästmöten som under biskops Bergqvists ämbetsperiod lyfte fram frågan om förkunnelsen oavsett om denna var utsatt
som mötets ämne. Ett tecken på att tron och förkunnelsens innehåll och
mål var något grundläggande för de aktiva i stiftet är H ugo Berlin som
utsetts till att lägga fram 1934-års prästmötetsavhandling. Han inleder
med att förklara att det hänt »något oerhört, men ännu oerhördare ...
att släta över... «. Berlin gör avbön för att avhandlingen »icke behandlar
det ämne som stiftschefen uttryckligen angivit«. Istället för att följa
biskopens direktiv har Berlin medvetet låtit avhandlingen sluta där den
borde ha börjat, det vill säga han har till största delen ägnat sig åt för
kunnelsen som förutsättning för kyrka och diakoni. Vad han velat visa
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är att förkunnelsen måste vara sådan att den kan leda till att den i sig
själv egocentriska människan om skapas.68 Berlin betonar att detta för
verkligande är kyrkans och prästernas främsta ansvar:
Den kyrka, som vill se en ... nyskapelse träda fram och uppenbara sig i
sina medlemmars liv, får icke låta sin förkunnelse sväva ut eller flyta ut
i ett konturlöst, kristligt allehanda, som mera kan liknas vid religiös dim
bildning än vid att sätta upp ljuset på den rätta ljusastaken. En kyrka,
som vill ha något verkligt grepp i människoliv och folkliv och tror sig
vara kallad att dit in föra den kraftmättade ström, som förmår pånyttföda det, får icke nöja sig med att i sin förkunnelse och annat arbete
släppa fram grumligt och stillastående ytvatten. Hon måste se till, att
hon till människorna kan föra fram friskt och levande källvatten. Vi
veta, var detta vatten finnes. Men det hämtas upp och kommer i dagen
endast genom personlig djupborrning.69
Berlins tal om »personlig djupborrning« ligger helt i linje med stiftets
betoning på den enskilda människan, på det personliga ansvaret och
ställningstagandet.

5.4 Prästmöten under biskop Jonzons ämbetstid
Förkunnelsen upphör inte att vara en betydande fråga i och med Jonzons
inträde i biskopsämbetet, men den visar sig i en annan form än under den
tidigaste delen av 1900-talets först hälft. Den är lika närvarande i stiftets
kyrkoliv , vilket tydligt framgår av 1941-års ämbetsberättelse:
Vår predikan! Intet ämne är ständigt lika brännande för samvete och
eftertanke, lika outtömligt och krävande. Det rör ... vår centrala uppgift,
med vars fullgörande vårt ämbete står och faller. De inkomna vittnes
börden vittna genomgående, stundom på ett gripande sätt, om det för
numna allvaret i denna uppgift.70
I det avsnitt som följer ska vi endast ta del av biskop Jonzons herdabrev,
eftersom frågan om förkunnelsen inte står upptaget som ett speciellt
ämne under något av de tre mötena som hålls under Jonzons ledning.
Frågan finns snarare invävd i de frågor som riktas m ot människan, sam
hället och kyrkan. Jonzon betonar ständigt att kyrkan måste lyssna till
kraven och anpassa sig till samhällets utveckling, men påminner samti
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digt om att de måste hålla i minnet att kyrkan skulle »gå i bitar« den dag
den försökte gå alla önskemål till mötes.

5.4.1

H erdabrevet

I herdabrevet 1938 uppmanar Jonzon de aktiva att ständigt ställa sig
frågan - »hur kommer det sig att människor inte förstår och än mindre
tar emot?« En del av svaret finner Jonzon själv i det behov som det
moderna samhället har skapat. De sociala och kulturellt skapade beho
ven har lett till att människan till hög grad kom m it att präglas av likgil
tighet och okunnighet om kristendomens mening. Kunskapen om vad
kyrkan egentligen är till för och prästens roll i det hela, anser Jonzon
vara »mycket dimmig«. Dagens människa ser kyrkan och accepterar den
som en bland andra institutioner med ansvar för att tillhandahålla en
specifik samhällsservice. Kyrkan förgyller familjelivets händelser. Den
skänker stämning och känsla av högtidlighet. Förstås dessutom religio
nen som en samhällsordnande faktor åtföljs detta av en positiv inställ
ning till ett kulturellt och bildat prästerskap. Prästen blir enligt Jonzon
i stort sett endast en tillgång för samhällets sociala uppgifter, folkbild
ning och andra kulturella ändamål:
Hans närvaro och välvalda ord kunna förgylla varjehanda högtids
stunder, från bröllop och begravningar till fattigbjudningar, hembygdsfester och sextioårsdagar. Att han dessutom sköter gudstjänsten i kyrkan
om söndagarna stör ju inte och må vara de intresserade unnat, när man
inte behöver gå dit oftare än man vill.71
M en det allra mest ödesdigra, menar Jonzon, är att samma oklarhet om
kristendomens funktion och uppgift som råder i samhället, också råder
»långt inne i våra led«:
Vi ha i vår kyrka en praktiskt taget nästan obegränsad lärofrihet. Och
det kan på en svenska kyrkans predikstol förekomma - och förekommer
stundom också - nästan vad som helst: religiösa, religionshistoriska eller
psykologiska kåserier, funderingar om aktuella samhälls- och kultur
frågor, teologiska älsklings- och dagsmeningar, varjehanda filosofiska
privatspekulationer och, inte minst, fromt och halvandligt prat.72
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Allt som rör människan har en plats i kyrkan, men Jonzon gör det förbe
hållet att alla aktiviteter ska vara insatta i kyrkans sammanhang och in
riktade på kyrkans uppgift att vägleda till bättring, omvändelse och ett
nytt liv. De ska predika om det som rör sociala, kulturella, politiska och
världspolitiska områden, och under allt detta vara inriktade på en enda
sak, evangeliets budskap. När han förespråkar anpassning till den moderna
kulturen och den utveckling som sker i samhället likaväl som öppenhet inför
vetenskapens utveckling, understryker han därför att anpassningen ska
vara styrd av de krav som finns inneboende i kristendomen själv. De aktiva
kan tillåta att bibelns innehåll som trosdokument utforskas med vetenska
pens metoder och att dess världsbild konfronteras med naturvetenskapens.
Bibelns möte med den allmänna kunskapen är nödvändig, om trosinnehållet ska kunna hävda sig som verklighet. Men de har full rätt att ställa sig
kritiska till den anpassning som går utanför kristendomens inneboende
krav. Dagens anspråk står enligt Jonzon långt ifrån dem som ställdes i refor
mationens tid. Då gällde reformationskraven återupptäckt och förny
else .73 Och på samma sätt som vi sett gälla under Bergqvist tid, menar
Jonson att det nu handlar om en anpassning genom reduktion:
Nu åter vill man reducera kristendomen till något enklare, fattbarare,
som sovras ut ur evangeliernas vittnesbörd. En mångfald sinsemellan
föga överensstämmande önskemål föras fram. Men de ha det gemensamt
att de vilja åberopa vetenskapen, det moderna kulturmedvetandet, nu
tidsmänniskans sannings- och verklighetssinne och religiösa behov.74
Jonzon tillbakavisar den allmänna uppfattningen att anpassningen ska
ta hänsyn till att det moderna samhällets människa har svårt att tro på
något transcendent. De många han m ött som anser sig för högt utbildade
för att tro på Gud och inkarnationens Kristus kan samtidigt säga sig tro
på spådom, andar, astralkroppar och annat liknande. Den allmänna
svårigheten med att förstå den kristna trons mening, vilket han förstår
ligga bakom kraven på om tolkning av dess specifika centrum, anser
Jonzon i stället bero på att tidens mest brännande existentiella fråga inte
motsvarar bibelns fråga. M änniskan söker mening och mål i en allt mer
kaotisk och svåröverblickbar värld. H on söker Gud som en fast punkt i
en livsåskådning som kan vara moralisk norm för förhållningssättet till
livet, ett etiskt ideal som kan återfinnas i Jesus person, hans liv och död.
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Men den fråga som bränner i evangeliet är icke någon av dessa, utan den
lyder:... Hur skall syndaren, gammaldags eller modern, bliva rättfärdig,
bliva barn hos den Gud som är »en förtärande eld«?75
Jonzon avvisar då även föreställningen om att allt den moderna männi
skan måste fråga efter är meningen i livet, eftersom hon inte längre för
står talet om »synd« och då inte heller begreppet »frälsning« och beho
vet av denna. M änniskan tänks alltså sakna ett existentiellt perspektiv
som sträcker sig bortom detta liv. Istället för att tro att människor saknar
detta perspektiv på livet vill Jonzon mena att problemet ligger i det tra
ditionella religiösa språket, att många i det moderna samhället inte har
det språk som fordras för att förstå innebörden i de traditionella begrep
pen. Kyrkan kan därför enligt Jonzon inte längre ägna sig åt att repro
ducera ett traditionellt sätt att tänka, och därmed fortgå att tala om tron
i den traditionella språkliga formen. Anpassningen ligger sålunda inte i
den omöjliga uppgiften att om tolka och utmönstra det grundläggande
trosinnehållet. Vad det gäller frågorna om auktoritet och sanning anser
Jonzon att det är den personliga erfarenheten av Jesus person, livsverk
och uppståndelse som avgör vad som kan förstås som Guds ord och
grundläggande trosinnehåll. Han ser det som ett självbedrägeri att fly till
kyrkans auktoritet, bekännelseskrifter eller verbalinspirationen för att
försäkra sig om sanningen. Inte heller prästen kan fly till detta för att
försäkra sig om att förkunnelsen håller sig inom ramen för prästlöftet,
att förkunna Guds ord »helt och sanningsenligt«. Inget yttre fasthåll
ande, utan enbart den egna inre beroendeställning till Gud kan enligt
biskop Jonzons mening garantera tron som sann och att förkunnelsen
innehåller Guds ord till människan, och inte människans ord om Gud:76
Kyrkan - och prästämbetet - står och faller med den övertygelsen, att
Gud talat och talar, att vi äga icke ett människors ord om Gud, utan ett
Guds ord till oss människor, talat på Guds sätt i den heliga historien. Det
är ett ord som burits till oss genom människor ... men ett ord som icke
kommer av människomakt, och som människor icke ha i sin makt. En
kristen kyrka, som uppgiver denna övertygelse, uppgiver i och med det
samma sig själv. Ha hennes tjänare intet annat att bära fram på de tusen
tals predikstolarna landet runt än sina privata funderingar om livs
frågorna, finns det ingen anledning att ge dem en dylik plattform och att
vidmakthålla deras tjänst.77
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Sammanfattningsvis har vi sett att den vetenskapligt färgade bibel
kritiken inte bara berörde de aktiva prästerna inom stiftet, den var allas
fråga, även »byabönens«. Stiftet följer i stort sett såväl Rudin som Stave,
och avvisar då Fries som representant för en vetenskap som inte vet med
sig, att den »rör sig på helig mark«. De följer Rudins tanke om »orga
nism och utveckling«. Rudins åsikt, att bibeln har en mänsklig och en
gudomlig sida på grund av dess organiska helhet och människan som
bärare av Guds uppenbarelse, är också stiftets uppfattning. Även Staves
åsikt, vilken i grunden säger samma sak men med en tydlig inriktning på
den enskilda människan genom begreppen »individualitet och realism«,
leder till att stiftet kan ställa sig positiv till en bibelkritisk forskning.
En viktig skillnad som vi bör lägga märke till är att den allmänna
debatten i stort sett endast talade om forskningen i förhållandet till
Gamla Testamentet, men att detta inte kan sägas ha varit gällande för
stiftet. Här handlade det om den nytestamentliga uppenbarelsen, vilken
ivrigt försvarades. De exem pel som givits är representativa för hela
prästmötesmaterialet. De kritiserar och avvisar vad de uppfattar som en
rationalistisk teologi och försvarar uppenbarelsen genom »en död och
uppstånden Kristus«, åtkomlig enbart genom den personliga tron och
erfarenheten, det vill säga en växelverkan mellan det så kallade objektiva
och det subjektiva. Detta är grundläggande även i biskop Jonzons Her
dabrev 1938, som i linje med Stave lägger ansvaret för frågorna om
auktoritet och sanning på den enskilda människan. Det är detta vi ska
ägna näst kommande kapitel åt.
Men vi kan tillägga att Hidal finner att bibelkritiken inte var något
problem för »ritschelianismens« representanter (vilket han ser i F. Fehr).
För dem som fostrats i den lundensiska högkyrklighetens traditioner,
vilket enligt Hidal gäller för en stor del av det sydsvenska prästerskapet,
blev inte heller bibelkritiken något oöverstigligt hinder. Här lyfter han
fram G. Billings auktoritet som förde till ett fullständigt accepterande av
den historiska bibelsynen. Bland andra biskopar nämns biskop Johans
son och Bergqvist, vilka han bedömer i princip accepterar, men kritiserar
och avvisar överdrifter och rationalism. Kvar står den biblicistiskt be
stämda lågkyrkligheten till vilken han räknar EFS, och påminner om att
det inom denna rörelse kom till en brytning. Bibeltrogna Vänner läm 
nade gemenskapen med EFS redan 1 9 1 1 .78
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5.4-2. Balansen mellan tradition och förnyelse
Kapitel fyra lyfte fram arvet från debatten mellan lågkyrkligt och högkyrkligt och frågan om vilken art av individualism som fanns inneboende
i detta arv och hur stiftet handskades med detta. Vi såg att detta arv inne
bar en komplicerad situation och en konfliktfylld balansgång som har sitt
upphov i dikotomin mellan det objektiva och det subjektiva tilllämpad på
människans livsvärld, en uppdelning mellan gudomligt och mänskligt,
som två från varandra helt åtskilda storheter. Den har gett upphov till en
terminologi som i sig själv är omöjlig att applicera på människan som både
en tänkande och upplevande varelse. Också i detta kapitel har vi funnit att
stiftet åter står inför frågan att finna jämvikt, det gäller att hålla en balans
mellan tradition och förnyelse. För mycket anpassning till den moderna
människan och kulturen leder till att trons innehåll utarmas genom att
uppenbarelsen, som det oförytterliga i den kristna tron, reduceras till en
urvattnad lära som fokuserar på det enskilda subjektets egna förmåga till
etisk förnyelse. Stiftet upplever en situation liknade den vi såg gälla under
deismens tid, vilken, på grund av upplysningens dikotomier och därtill
hörande vetenskapliga krav, gjorde sig oberoende av nåden och en i histo
rien aktiv Gud. För lite anpassning leder enligt stiftets aktiva också till ett
utarmande, men i en annan helt mening. Den moderna människan blir
alienerad från trons innehåll. H on har utan vetskap om betydelsen i be
greppen synd, nåd och rättfärdiggörelse, som Jonzon pekade på, inget
språk för att uttrycka tron eller sig själv som ett delaktigt subjekt. Tron
förlorar sin konstitutiva funktion då den inte kan förankras i en personlig
erfarenhet, eller för att tala med Taylor, om människan saknar det språk
genom vilket hon kan uttrycka känslan/visionen, saknas självmedveten
erfarenhet och kunskap. Uppenbarelsen hamnar »utanför människan«
eftersom hon inte kan uttrycka denna inifrån sin egen självkännedom. I
båda fallen, för mycket anpassning genom reduktion av innehållet, och
för lite anpassning av innehållets form, reducerars tron till något som en
bart kan uttryckas som ett intellektuellt vetande. Detta sökande efter jäm
vikt påminner om Augustinus tänkande. Tron måste både stå i relation till
något »yttre« och något »inre«. M en om någon av dessa båda sidor över
skattas eller underskattas förlorar tron, enligt de aktiva i stiftet, sitt inne
håll och sin funktion. När tron förlorar kontakten med det yttre - en
objektivt given ordning - så övergår den positiva individualismen, som
. I?7 .

förmår utrycka subjektiviteten, till att enbart uttrycka en subjektivism,
ett från alla yttre band oberoende jag. När tron förlorar kontakten med
det »inre« och enbart är relaterad till förnuftet, vilket de aktiva i stiftet
finner ske i vad de anser vara en rationalistisk teologi, blir tron ett ut
tryck för subjektivism. Den kan enbart manifestera det egna tänkandet
och inte något utifrån Gud givet.
Hur ska stiftets perspektiv på tron beskrivas? Kan de själva finna en
jämvikt som håller balansen mellan tradition och förnyelse, när det gäl
ler att anpassa den kristna tron till den moderna människans jagupp
fattning? För att kunna besvara dessa frågor måste vi undersöka stiftets
syn på den religiösa kunskapens möjlighet. Hur kan de hävda att en
objektiv och sann kunskap om Gud är möjlig?
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6 . Problemet tro och vetande

6.1 Introduktion
Biskop Martin Johanssons uppmaning, att inte låta vetenskapens krav
tvinga någon till att åsidosätta »grundläggande sanningsmoment« i den
kristna tron, är temat även i detta kapitel. För stiftets aktiva gäller det att
slå vakt om gudsuppenbarelsen och bibelns auktoritet inför de utmaning
ar som moderniten medfört. Vi ska i detta kapitel fördjupa frågan om hur
stiftet försvarade och underbyggde trosutsagornas sanningskrav.
M odernitetens djupaste behov och högsta ideal har vi utifrån Taylors
teori funnit vara frihet, vilket blev möjligt att förverkliga i och med
Kants krav på en radikal autonom i. Rousseau hade gått före men valde
här den frihet som fanns i Naturen som källa. Vissa former av deism och
än mer den efterföljande romantikens expressivism, som vi sett Herder
filosofiskt utveckla, längtade lika intensivt som Rousseau efter delaktig
het i hela tillvaron som sådan. De vägrade att acceptera att delaktigheten
skulle bestå i ett teoretiskt åskådande, en förnuftsrelation med en till
varo som förstods i mekanistiska, »döda«, begrepp. I stället för att hålla
fast vid Descartes dikotomier och objektiverade värld längtade m änni
skan efter att uttrycka sig själva som ett helt, aktivt skapande liv, oskiljbart från det liv hon upplevde genomströmma all natur. Taylor förmed
lar denna känsla genom att citera Herders upplevelse av delaktighet:
»Se hela naturen, betrakta skapelsens stora analogi. Allting känner sig
självt och sin like, liv svallar mot liv.«1
Taylor framhåller ständigt att det som idén om Naturen som källa sökte
var ett utbyte med ett större liv, inte med en intellektuell nåbar vision av
ordning. Kant höll till viss del kvar människan i ett fortsatt kluvet till
stånd, genom en skarp åtskillnad mellan subjekt och objekt. I sin Kritik
der reinen Vernunft utforskade han kunskapens gränser genom att ställa
frågan: vad måste vara på förhand givet för att vi ska kunna ha den

erfarenhet vi har? Kants svar innebar, kortfattat uttryckt, att yttervärld
en delvis tar form i subjektets tänkande. I vårt medvetande finns nedlagt
så kallade åskådningsformer, som så att säga ordnar de utifrån kommande
sinneintrycken till en erfarenhet av yttervärlden. Kants insikt att ytter
världen delvis tar form genom oss själva får till konsekvens att vi inte kan
dra några säkra slutsatser om hur denna värld i och för sig är beskaffad,
även om erfarenheten av den är given utifrån. Kant måste därför skilja
mellan fenomenen, »tingen som de visar sig för oss«, och noumenon,
»tinget som det är i sig«, den yttersta verkligheten. Tanken på att männi
skan skulle kunna göra anspråk på att känna tingen som de är i sig själva
ansåg Kant, som Taylor uttrycker det, vara »vilt och grundlöst övermod«.
Taylor understryker att Kant har bestämt att den yttersta verklighetens
natur är »en sluten bok för oss ... det finns ingen brygga dit«:
När Kant sade att han ville krossa anspråken på spekulativ kunskap om
Gud för att bereda plats för tron, var det inget tröstpris som han erbjöd.
Hans främsta intresse var subjektets moraliska frihet, och detta i den radi
kala meningen att människan skulle hämta sina moralregler i sin egen vilja
och inte i någon yttre källa, om det så vore Gud själv. Kant påpekar därför
i sin Kritik der praktischen Vernunft att det är en lycka för oss att inte vårt
spekulativa förnuft kan föra oss längre. Om vi på ett övertygande sätt
kunde se Gud och förespeglingen om odödlighet, skulle vi alltid ha handlat
utifrån fruktan och hopp och [vi] skulle aldrig ha utvecklat den pliktens
inre motivering som är det moraliska livets krona.2
Kants filosofi bildar en bakgrund både till stiftets frågor om grunden för
trons sanning och frågor om Ritschls och hans efterföljares teologi.3 Det
som stiftet såg som denna teologis strävan, att skilja tron från vetandet
och bedöma trons kunskap som endast värdeomdömen i motsats till
vetenskapens sanna existensom döm en, är en direkt följd av de nya intel
lektuella förutsättningar som Kant uppställde. I likhet med Ritschl ville
stiftet överbrygga klyftan mellan den framväxande moderna kulturen
och traditionell kristendom. M en de kunde inte acceptera att detta skulle
ske genom en reduktion av det teologiska innehållet, utan sökte en an
nan lösning. Uppdelningen mellan värde- och existensom döm en förstod
stiftets aktörer som en fortsättning på 1700-talets »gamla rationalism«
där man också ville kasta överbord allt som inte kunde inordnas i ett så
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kallat förnuftigt tänkande. Den lösning som stiftet sökte utmärks av att de
i motsats till både Kant och Ritschl ville försöka hålla ihop tro och ve
tande. De aktiva vägrar att placera Gud bortom förnuftets och kunska
pens gränser. Hur denna gräns tänktes möjlig att överskrida visade sig
redan tydligt i den tidiga lågkyrkligheten. Det immanenta och det transcendenta samverkar i en växelverkan på ett sådant sätt, att kunskap om
det transcendenta inte framstår som något »vilt och grundlöst övermod«.
Detta kapitel vill utveckla hur stiftets alternativa väg att överbrygga
klyftan mellan modernitet och tradition ser ut, när den inte accepterar de
gränser för kunskapen som Kant stakat ut, och innanför vilka de aktiva
menar att Ritschl och hans efterföljare rör sig. Stiftets syn på förhållan
det mellan tro och vetande förklarar varför de lågkyrkliga föregångarna
och stiftet som dess arvtagare uppfattade att det traditionella lutherska
arvet var förenligt med det individualistiska tänkandet. Den växelver
kan mellan immanent och transcendent som gör religiös kunskap möjlig
förutsätter, som vi här kommer att gå närmare in på, subjektets medver
kan. Kapitlet syftar till att tydliggöra det sätt på vilket stiftet vill försvara
det omistliga i den kristna traditionen, och att de hellre söker lösningen
på kunskaps- och sanningsfrågan i ett existentiellt inriktat perspektiv på
tron, i motsats till ett mer metafysiskt.

6.2 Prästmöten under biskop Bergqvists ämbetstid
6.2.1 Varpå grundar sig trons visshet?
M ed kontraktsprost O lof Ahnlunds prästmötesavhandling O m den per
sonliga frälsningsvissheten, är vi tillbaka till prästmötet 1904. Ahnlunds
syfte med det skrivna är dels att fastställa möjligheten till kunskap och
visshet om Gud, och dels att visa på vad de uppfattade vara den veten
skapligt anpassade rationalistiska teologins mest uppenbara avvikelser
från den traditionella tolkningstraditionen. Avvikelser som Ahnlund
anser leda till att kyrkan förlorar sin legitimitet som luthersk evangelisk
kyrka, då denna teologi inte förmår fullfölja reformationens upptäckt
och nyorientering. H an påminner om att reformationen innebar, att
kyrkans viktigaste uppgift blev att leda människan till en personlig viss
het som grund för tillit och förtröstan.4
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Frågan om den kristliga sanningsvissheten rör sig därom, huruvida det,
som i den kristliga uppenbarelsen, i kristendomen, utgifves för sanning
och framställes såsom föremål för tro, också verkligen är sanning: om
det verkligen gifves en gemenskap med Gud, och om de fakta, hvarpå jag
grundar vissheten om sådan gemenskap, också verkligen äro fakta och
icke fromma inbillningar allenast, o.s.v. Vid frågan om frälsningsvissheten förutsättas däremot dessa verkligheter just såsom sådana. Så söker
jag vid frågan om grunden till min frälsningsvisshet icke ett svar på den
frågan, om det öfver hufvud gifves en sådan gemenskap med Gud, som
kristendomen omtalar, utan på denna: Flvarpå beror, hvarpå grundar sig
min personliga visshet, att jag för egen del äger den gemenskap med Gud,
som i kristendomen är en verklighet?5
Ahnlund tillåter inte att sanningsvisshet i fråga om kristendomen som lära
sammanblandas med den personliga trosvissheten: även om svaren på de
båda sanningsfrågorna utgår från både bibel och bekännelseskrifter, vilka
gemensamt förklarar den heliga Andens såväl transcendenta som immanenta funktion. Dessa skrifter visar att Andens uppgift, i egenskap av san
ningens ande, är att leda till både ett vetande och en tro på ett sant histo
riskt givet trosinnehåll, vilket samtidigt innebär människans nyskapelse.
M en denna traditionellt erkända förståelse av Anden, anser Ahnlund vara
på väg att förlora betydelse. Orsaken ser han ligga i den rationalistiska
teologins framgångar, och att Ritschl kunde försäkra att han gärna läm
nade den traditionella tolkningen av Anden till »sekteristerna«. Ahnlund
påminner om att Ritschl såg sig fri att tolka Anden som ett utflöde ur
församlingen, i motsats till den traditionella tolkningen som förstår för
samlingen som utflödet ur Anden. Därmed hade han också visat sig fri att
tala om pingstens händelse på ett sätt som var »allt annat än aktnings
fullt«, trots att pingstdagen alltjämt räknas som kyrkans födelse. När
Ritschl inte heller erkänner den nödvändighet Luther såg i den personliga
vissheten anser Ahnlund, att Ritschl och de rationalistiska teologier som
följt honom omintetgör hela grunden för kyrkans vara. De upplöser inte
bara förkunnelsens mål, utan de ifrågasätter själva grunden för kristendo
mens sanningsanspråk. Ritschls omtolkning av den heliga Andens funk
tion betonar Ahnlund därför som ett direkt förnekande av Guds uppenba
relse i den historiska verkligheten.6
Brottet i den kristna traditionens kontinuitet med bibel och bekän-
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nelseskrifter blir inte mindre genom W. Herrmann. Ahnlund avser att
visa hur denne i Ritschls efterföljd, gör en skarp åtskillnad mellan å ena
sidan Jesus inre liv, som trons grund, och å andra sidan allt övrigt i bi
beln, som trons innehåll. Ahnlund menar att Herrmans syfte, att rädda
kristendomen undan vetenskapens kritik och det allmänna tvivlet, leder
till en tro »af allvarligaste slag«:
Trons grund blir det väsentliga, trons innehåll såsom blotta »trostankar «
eller »läror« det oväsentliga eller något, om hvilket man inom kristendo
men kan och måste hafva mycket olika meningar på olika trosståndpunkter.7
Det »allvarliga« i Herrmanns åtskiljande är enligt Ahnlund att kristen
domens innehåll, dit såväl Kristus död och uppståndelse som Andens
funktion måste räknas eftersom detta hör till det historiskt icke verifierbara, blir betraktat som enbart »läror«. Ahnlund avvisar därför Herr
manns kritik m ot pietismens teologier, vilka lär att begrepp som »den
heliga Anden«, »den upphöjde Kristus herravälde« (Kristus som upp
stånden) och »Kristus i oss« är gripbara storheter, nåbara för det m änsk
liga tänkandet. Ahnlund understryker att den kristna traditionen alltid
har betraktat trons grund och trons innehåll som oskiljaktiga, lika väl
som den betraktat tron som oskiljaktig från vetandet.8
I försvaret av trons kunskapsmoment framhåller Ahnlund därför att
tron är en utvecklingsprocess som är beroende av viljan. Sanningsvissheten, i meningen ett »försanthållande« av kristendomen som en
verklighet, är förutsättningen för den personliga trosvissheten, som i sig
åter är en förutsättning för den fulla sanningsvissheten. Detta innebär att
»trons vardande« implicerar i sig ett visst mått av vetande eller försant
hållande. M en detta vetande är inte ett vetande eller försanthållande
som tillägnats genom yttre varseblivning eller spekulation. Det är ett ve
tande verkat genom den heliga Andens transcendenta funktion, det vill
säga verkat av Anden i egenskap av återerinringens och sanningens ande.
Genom att Andens påverkan, de »första objektivt givna intrycken« erfars
och kognitivt bearbetas får människan en kunskap om Gud som bero
ende av viljan utvecklas till visshet om kristendomens sanning. Ahnlund
anser sig här följa Luther och talar om »en af Guds Ande verkad sanningsvisshet, som ännu inte är en verklig tro«. För att tron ska kunna bli
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en viss och övertygande tro, en personlig trosvisshet, måste denna första
erfarenhet följas av ett bejakande av Andens immanenta funktion. Detta
innebär rättfärdiggörelse och ett nyskapande av viljan, vilket sker ge
nom ett personligt bejakande av Andens påminnelse om Kristus utgi
vande kärlek genom döden och uppståndelsen. Detta bedömer han som
människans absolut svåraste etiska avgörande, eftersom det handlar om
»att ge upp sig själv« och låta Kristus kärlek bli den överordnande prin
cipen i människans livshållning. Vissheten, eller den »verkliga tron«,
grundas då dels på den inre erfarenheten av Andens transcendenta funk
tion som objektiv faktor och dels på tron som subjektiv faktor.9
Det skulle icke gifvas någon frälsningsvisshet, om icke till den objektiva
faktorn äfven komme en subjektiv. Ty vissheten beror icke blott på den
objektiva verklighet, som träder mig till mötes, utan äfven därpå, att jag
tillegnar mig denna verklighet, så att den blir gällande för mig, får sin
betydelse och sitt värde för mig, blir min inre egendom. ... tron är
frälsningsvisshetens subjektiva faktor.10
Ahnlund förklarar här rättfärdiggörelsen och nyfödelsen i begreppet
växelverkan. Det sker en ständig samverkan mellan det objektiva och
det subjektiva, mellan det transcendenta och det immanenta. Denna
växelverkan har enligt Ahnlund som resultat att Guds kärlek blir före
mål för människans innersta medvetande. Till Andens immanenta funk
tion hör påminnelsen om nödvändigheten av att människan »lever i sitt
dop«, att hon ständigt måste ge upp sig själv och böja den egna viljan
under Guds vilja, vilket gör kärleken till Gud och medmänniskan möjlig.
Denna ständiga process av nyfödelse anser Ahnlund inte kunna ske utan
den traditionella förståelsen av den heliga Anden. Erkännandet av An
dens funktion uppfattar han därför som grundläggande i den lutherska
tron, eftersom denna funktion uppenbarar den kristna trons specifikt
etiska karaktär, som är omvändelse och nyfödelse. Det specifikt etiska
visar han genom att framhålla, att trosvissheten inte är given i och med
att människan b livit en annan, en ny människa, utan att hon blir en ny
människa genom trosvissheten.11
Ahnlund menar dessutom att den rationalistiska teologins avvisande
av alla transcendenta yttringar förutsätter ett förnekande av tre luth
erska ditintills erkända dogmatiska begrepp. N o titia - »det första in
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trycket«, den första förnim m elsen av Gud verkad genom den heliga
Anden. Assensus -d en därpå följande kognitiva aktiviteten, som leder
till kunskap om och viljans bifall till Gud. Fiducia - den medvetna
tillägnelsen av rättfärdiggörelsen, nyfödelsen och den förtröstansfulla
tron och tilliten. Ahnlund finner att Herrmann speciellt angripit begrep
pet assensus på grundval av åsikten att kravet på kunskap om Gud är
detsamma som en föreställning om tron som ett på förnuftet grundat
spekulativt försanthållande av vissa läror och dogmer. Herrmanns för
nekande av trons kunskapsmoment, möjligheten till kunskap om Gud,
är enligt Ahnlunds mening en följd av hans förnekande av den traditio
nella tolkningen av den heliga Andens funktion. Själva grunden till dessa
förnekanden är att Herrman inte kan erkänna att ett visst försanthål
lande eller vetande med nödvändighet måste ingå i tron. Ahnlund menar
att Herrmann varken kan eller vill förstå, att lika väl som människan i
allmänhet bygger sitt liv och sin förtröstan på något hon uppfattar som
sant och verkligt, och inte som fantasi och önskningar, så måste hon
tänka att detta även gäller inom trons område. Det måste finnas m öjlig
het till en medveten förnuftsmässig övertygelse om tron som grundad i
en sann verklighet. Och så vitt att den kristna tron i sig implicerar ett
krav på att göra avkall på den egna viljan, så måste det finnas förutsätt
ningar för att i någon mån fatta Guds avsikt och vilja. Tron måste därför,
enligt Ahnlunds mening, som all annan erfarenhet innefatta ett visst
mått av kunskap.12.
Att vara viss om en sak vill i allmänhet säga, att man - äfven om allvar
samma invändningar kanske skulle göras däremot - icke kan tänka sig
saken annorlunda än just så, som man tänker sig den. Denna formella
bestämning af visshetens begrepp gäller äfven i fråga om frälsningsvissheten; dock är att märka, att denna icke är en förståndssak allenast,
utan [även] en bjärtesakA3
Gentemot en rationalistisk teologi hävdar Ahnlund att de aktiva i stiftet,
som tror på den heliga Ande och dessutom vet att tron som en hjärtats
sak omfattar hela människan, inte behöver tveka om att de kan räkna
med att Anden verkar kännedom om sanningen. Utan denna verkan är
tron inte är möjlig. Ahnlund är noga med att visa på att han följer Luther,
när han framhåller att vissheten om sanningen i trons utsagor måste vara
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grundad i den personliga erfarenheten, i övertygelsen om att verklighe
ten förhåller sig så som människan genom tron har erfarit. Även om
Ahnlund hänvisar till Anden blir det inte Anden som sådan som ska
bevisas som sann, utan den personliga erfarenheten av tron, vilken
Ahnlund utifrån Luther definierar som »förtröstan full tillegnelse«.14
Vi ska inte följa Ahnlunds utläggning om den lutherska lärans djupt
etiska karaktär som dess främsta kännetecken, traditionellt uttryckt
som »helgelsen«, det vill säga nödvändigheten av att »leva i sitt dop«,
eller »den dagliga bättringen«. Hur detta tar sig uttryck är enligt Ahn
lund beroende av personlig läggning och därför individuellt. Det hand
lar, menar han, dels om hur villiga människan är att inse sin egen otill
räcklighet och egna oförmåga, och dels om hennes förmåga till att bortse
från den egna viljan och de egna önskningarna.
Det typiska för det lågkyrkliga stiftet framträder i Ahnlunds kritik av
Ritschl och de teologier som följer honom . Här lägger Ahnlund tonvik
ten på relationen mellan Gud och människa, beskriven som en bejakad
växelverkan mellan det subjektiva och det objektiva, mellan det transcendenta och det immanenta. D et personliga och individuella betonas i
omvändelsen och nyfödelsen, vilken leder till kunskap och medvetenhet,
en förvissning om Kristus liv, död och uppståndelse, som Guds utgi
vande kärlek. Gensvaret på denna utgivande kärlek innebär kärlek till
Gud och medmänniskan. Känslan av oförmåga att uppfylla detta i tron
inneboende krav leder till skuld, eller med Ahnlunds uttryck till »synda
kännedom och sorgen öfver synden«. Den skillnad Ahnlund här ser
mellan hans egen tolkning och Ritschls har sin grund i att Ritschl, enligt
Ahnlund, inte erkänner några transcendenta verkningar. Behovet av
nåden och förlåtelsen, omvändelsen och nyfödelsen, vilket endast är
möjlig i tron på Jesus Kristus död och uppståndelse verkad genom den
heliga Anden, blir här enligt Ahnlunds mening något överflödigt. Detta
kan som sådant ersättas med »det glada förtroendet till Gud«, vilket har
sitt upphov i människas egen upptäckt av Guds allsidiga försyn. Ahn
lund påminner de aktiva i stiftet om att de är på grund av denna skillnad
som pietismen har dömts inför Ritschls »dom stol«. Den har bestämts
som en falsk väg till Gud, vars skadliga verkningar alltifrån dess upp
kom st gjort sig gällande inom den lutherska kyrkan. Speciellt har dessa
visat sig i kravet på att människan ska ha en medveten erfarenhet av sin
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omvändelse. M en den överdrivna kritiken av denna medvetenhet menar
Ahnlund att de kan bortse ifrån då Ritschl, som han säger, inte kan
känna till detta lutherska element på grund av sin ytliga kännedom om
synden.15
Enligt Ahnlund handlar inte trons sanningsanspråk om att Anden,
uppfattad som ett teoretiskt antagande ska bevisas som sann för att tron
ska kunna uppfylla detta anspråk. Utan det är Andens verkningar, den
utgivande kärleken mellan Gud och människor, som ska bevisa kristen
domens innehåll som sant. Den rationalistiska teologin kritiseras av
Ahnlund för att den stävar efter att bevisa trons innehåll som en teoretisk
sanning, vilket leder till att den ställer trons grund och trons innehåll i en
motsatsställning. Till trons innehåll förs allt som inte är möjligt att be
visa som sant genom ett teoretiskt resonemang. Tron ställs mot vetandet,
och en svåröverbryggbar klyfta konstrueras i frågan om visshet om
trosutsagornas kunskapsinnehåll.
Hur skiljer sig Ahnlund från den uppfattning som bedömer de teolo
gier som härstammar från Ritschl som rationalism, men som samtidigt
anser att en hänvisning till Anden i frågan om tro och vetande är »den
kristliga visshetens akilleshäl«?
6 .2 .2 »Den kristliga visshetens Akilleshäl«
Till det första prästmötet som hålls i Luleå som ny stiftstad 1908, anser
Gustaf Norelius i avhandlingen, Franks »System der christlichen G ew iss
h eit« i öfversiktlig fram ställning och kritisk belysning, att stiftets aktörer
fått en »i bästa mening tidsenlig uppgift«.16 M ed hänvisning till vad de
aktiva i stiftet kallar »nyrationalism« beskriver Norelius uppgiften så,
att den handlar om att »i vår upprörda tid [som] oroats af radikala
hypotesm akares mera högljudda än m otiverade segerrop« klargöra
grunden för den kristna trons sanningsanspråk och möjligheten att nå
kunskap om Gud .171det föregående m ötet avvisades den teologi som av
stiftets aktiva bedöms som rationalism. I detta prästmöte gäller det att ta
ställning till Franks »visshetssystem« som ser ut att hamna i subjekti
vism när det avvisar den heliga Anden som yttersta auktoritet, och vän
der sig m ot subjektet, för att visa att det inte är Anden som ska bevisa
kristendomen som sann annat än indirekt via subjektets självkännedom.
De aktiva i stiftet ställer sig frågan, om inte denna radikala betoning på
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subjektiviteten ovillkorligt måste hamna i subjektivism och därmed
också undantränga något av reformationens omistliga arv.
De aktiva delar Franks uppfattning om att sannings- och kunskaps
frågorna är väckta genom att den empiriska vetenskapen gått hand i
hand med ett naturalistiskt och materialistiskt tänkande, som begränsat
människans verklighetsuppfattning till den sinnligt förnimbara världen.
De kan även dela Franks mening att det var reformationen som beredde
väg för individualism och subjektivitet inom teologin. När Kristus auk
toritet ställdes m ot påvens, och bibelns auktoritet m ot kyrkans och tra
ditionens, gavs den enskilda ansvar att inför sig själv och andra ge svar
på varför och hur bibeln kunde framstå som auktoritet för henne själv.
Som en följd av att Luther betonade den personliga erfarenheten av
Guds uppenbarelse förmedlad genom den heliga Anden, kom svaret att
bli att den heliga Anden garanterade auktoriteten. Detta tidiga svar ut
vecklades till läran om Anden som yttersta auktoritetsprincip. M en
också hos Frank, lika väl som hos Ritschl och de teologier som följer i
hans spår, möter de aktiva uppfattningen att en hänvisning till Anden
inte är ett tillfredsställande svar i moderniteten. Vetenskapens sannings
kriterier ställer krav på att en teologi som vill vara vetenskaplig måste ge
objektiva bevis för att Anden är en verklig realitet, så till vida att den
åberopar sig på Anden i frågan om sanningskravet. Både det vetenskap
liga och det individualistiska tänkandet som följt moderniteten tvingar
därför teologin vidare. Den kan inte längre bli stående vid en förklaring
som förutsättningslöst utgår från Anden som ensamt vittne om bibeln
som sann uppenbarelse.18 Enligt Frank är »Testimonium spiritus sancti
... den kristliga visshetens A chilleshäl.«19
Frank, som bedöms av Norelius som en av tidens främsta teologer,
ställer stiftets aktörer inför sin vetenskapligt grundade mening, att auk
toriteten måste sökas i den kristna människan själv, i hennes egen livser
farenhet och verklighetsuppfattning:
Men när nu den frågan framställes, hvad som då garanterar den kristne,
att de af honom påstådda realiteterna verkligen äro realiteter, så står det
alltid fast och klart för Frank, att här icke åter något objektivt kan
benämnas sista instansen. Icke Guds ord, ty beträffande detta är just
frågan, hvarigenom det för oss legitimerar sig såsom Guds ord; men ej
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heller testim onium Spiritus sancti , såvida nämligen därmed en objektiv
instans skall kallas för sista trosgrund.20
Enligt Norelius kan de aktiva i stiftet, om än med ett visst förbehåll,
ställa sig positiva till Franks system som sådant.21 Den teoretiska och
intellektuella dogmatiken behöver föregås av en inriktning som förkla
rar hur och varför dogmernas innehåll kan förstås som sant. De kan
också hålla med Frank om att teologin inte, som religionsfilosofin, kan
närma sig sanningsproblemet utifrån det allmänmänskliga, och därifrån
försöka inordna tron i ett antropocentriskt normerande system. Teolo
gin måste närma sig frågorna ur ett kristocentriskt perspektiv, och däri
tillämpa filosofins och vetenskapens metoder. M en om än Norelius kan
bedöma Franks så kallade analytiskt-regressiva m etod positivt - att han
går från det immanenta och subjektiva till det transcendenta och objek
tiva, eller från den faktiska livserfarenheten till en visshet om en trans
cendent verklighet - ställer han sig tveksam. Är det verkligen möjligt att
mena att tron har sin grund och sitt upphov i Gud som objektiv sanning,
och på en och samma gång hävda att sanning är endast det som i och
genom den personliga livserfarenheten kan legitimera sig som sanning?
Hur långt kan då stiftet aktiva, trots en positiv inställning till individ
ualismens betoning på subjektet, följa Frank när han, som Norelius ut
trycker sig, i sin subjektivism ansluter sig till samtliga riktningar i det
moderna tänkandet och gör det subjektiva jaget till den autonom a do
maren?22
Norelius ser inget hinder för stiftet aktörer att acceptera Franks religiöst-etiska grundsats, att teologin ska ha ett etiskt perspektiv, då varje
livsfråga är etisk och står över det intellektuella tänkandet. De behöver
inte heller invända m ot den kunskapsteoretiska utgångspunkten, att den
religiösa människan inte kan uppfatta den värld som omger henne som
konstruktioner av det subjektiva medvetandet. D et hon upplever och
erfar av »tingens för-oss-vara«, av det som skapats för henne, är den
absoluta verkligheten. Att fråga efter »tinget-i-sig« är lönlöst, eftersom
allt som existerar bara kan existera som »ting-för-oss«. De kan också
följa Frank och avvisa all dualism och därtill mena att en »måttfull m o
nism« har ett obestridligt berättigande, eftersom ett och samma liv,
Guds liv, råder inom oss människor som utom oss, samma lagar som
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genomsyrar universum genomsyrar människan, men vi får inte »absor
bera detta och tro det vara identiskt med vårt jag.«
Den religiösa människan, som återför allt till Gud och därför är ur stånd
att fördraga en principiell och förblifvande dualism, kan - midt ibland
all mångfald i det kosmiska varat, trots de skenbara motsatserna inom
skilda lifsområden - icke underlåta att antaga en till grund liggande
enhet, »eine sich realisierende Harmonie«.23
Det kan inte råda någon dualism, vare sig mellan Gud och värld eller
mellan naturlig och andlig erfarenhet, i den kristna människans livsvärld då
den »kristnes kristliga jag« är själva medelpunkten i hela hennes vara. Dess
utom kan de dela Franks mening, att det inte finns någon specifik religiös
kunskapsprocess. Allt inhämtande av kunskap är en växelverkan mellan
objektet och subjektet, och påverkat av såväl vilja som livshållning.24
I en jämförelse mellan Frank och Schleiermacher kan Norelius mena
att Frank har rötter i Schleiermacher, vilket visar sig i att han låter
dogmernas grund vara den subjektiva erfarenheten. M en även om detta
till hög grad liknar Schleiermachers »känslan av gudsberoende« som
grund, finner N orelius betydelsefulla olikheter. Om Schleiermacher
vann på att lyfta fram kristendomens »hjärtpunkt«, känslan och erfa
renheten, som blivit skymd av metafysik och moral, förlorade han på att
inte kunna ge svar på var kunskapen, det vill säga var vetande och vilja
hade sin plats inom trons område:25
Men om vi nu fråga Schleiermacher, på hvilken väg då detta kristliga
[känslan af gudsberoende] af oss kan ernås, så lämnar han oss i sticket.26
Till skillnad från Schleiermacher, som trots denna brist kunde bli ett
»ferment i nationens andliga liv«, kan stiftets aktiva enligt Norelius
mening däremot få svar på viljans och vetandets plats i Franks visshets
system. Han visar att Frank hävdar att det föreligger en avgörande skill
nad mellan tillägnandet av religiös kunskap och den allmänna kunska
pen. Den religiösa kunskapen är, trots den formella likheten, av en an
nan art. I allt vetande är det tänkandet (reflektionen) som »slår en
brygga« mellan erfarenheten, som kan vara mer eller mindre klar, och
den vunna kunskapen. Och stämmer erfarenheten och den genom tänk
andet vunna kunskapen, har människan även vunnit visshet. Frank har
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alltså visat dem, menar Norelius, att allt som är föremål för erfarenhet,
är också föremål för kunskap:
Men nu ligger den frågan nära till hands: kunna väl transscendenta [sic]
faktorer såsom sådana blifva föremål för kunskap, kan den kristne om
dem vinna någon insikt? Härpå svaras, att för så vidt de blifvit immanenta, äro de ock tillgängliga för vår kunskap. Verkans immanens hind
rar sålunda ej att fortgå till det verkandes transscendens. Tvärtom: erfa
renheten af den immanenta verkan [medvetenheten om skuld, till medve
tenheten om skuldfrihet, tro och rättfärdiggörelse] är eo ipso erfarenhe
ten af det verkande transscendenta. Här sluta vi alltså icke blott från
verkan till orsaken, utan orsaken afpräglar sig faktiskt i verkan. Verkan
måste alltid i någon mån vara likartad med orsaken.27
Den »artskillnad« som Frank visar stiftets aktiva vara lösningen på
sannings- och kunskapsproblemet ligger i en specifik moralisk-etisk er
farenhet och insikten i att det finns en moralisk-etisk makt utanför m än
niskan själv. Omvändelsen och nyfödelsen är bejakandet av ett utifrån
väckt behov av en ny livsinriktning och det kristna livets egentliga väsen,
till lika grunden för den kristna kunskapen och vissheten. Franks beto
ning på kristendomens etiska natur innebär att moralen i sin allmän
mänskliga karaktär skiljer sig från den religiösa i avseende på viljan.
M änniskan i sig själv kan inte åstadkomma någon djupare sinnelagsändring, eftersom viljan är bunden som en följd av arvsynden. M en i den
specifika etiskt-moraliska erfarenheten, nyfödelse och omvändelse, sker
en sinnelagsändring som frigör viljan till handlingar i överensstämmelse
med Guds vilja.
Här menar Norelius att Frank har gjort klart för dem var viljan och
vetandet har sin plats i den kristna tron. Den specifik etisk-moraliska
erfarenheten betyder erfarenheten av att ett »nytt jag« har kommit att
påverka tänkandet och viljan. Erfarenhetens prioritet över tänkandet, är
en prioritet bestämd av att erfarenheten av den »immanenta verkan«,
det vill säga den av den treenige Guden väckta känslan och m edvetenhe
ten om skuld, föregår tänkandets försök att begripa och härleda den
etiska förvandlingen, känslan och medvetenheten om skuldfrihet, till
den verkande orsaken, Gud. Till skillnad från det allmänmänskligas
område, i vilket det handlar om en kamp mellan olika viljeinriktningar

194 •

inom det »gamla jaget«, handlar den moralisk-etiska kampen inom
trons område om en viljestrid mellan ett gammalt och ett nytt jag, det
naturliga och det andliga jaget. M en Gud och människa blir, beroende
på människans vilja, allt mer samstämda allteftersom det nya jaget till
bakavisar det gamla. Det nya jaget blir därigenom allt mer medvetet om
sig självt som auktoritet, som den rätta personligheten. Frank har där
med bekräftat den nödvändighet de aktiva i stiftet själva ser i den person
liga medvetna tron, som är viljan och vetandet. 28
Därem ot blir Norelius tveksam när Frank i kunskaps- och sannings
frågan hänvisar dem till den filosofiska principen, »der Selbstgewissheit
des sich m it sich identisch wissenden Ich«.19 Frank hävdar genom denna
princip, att objektet för vissheten är medvetandets medvetandegjorda
innehåll som identiskt med det vetande jaget. Eller med andra ord, att
objektet för erfarenheten är visshetens innehåll som är lika med det
»kristna jaget själfvt«. Franks slutgiltiga lösning innebär att människan
gör medvetenheten om sitt nya jag till objekt för reflektion, så att hon får
visshet om att hon verkligen har visshet om sin nya personlighet. När
Frank låter självmedvetandet vara visshetens objekt, låter han samtidigt
vissheten vila i den subjektiva erfarenheten. Vissheten vilar i vissheten
om nyfödelsen. M änniskan själv som det reflekterande jaget blir den
högsta instansen i fråga om kunskap och sanning, den yttersta aukto
ritets- och visshetsprincipen:3°
Det är sålunda en autonomi hos det kristliga subjektet - den kristliga
vissheten hvilar i sig själf. Men denna grundar sig på en teonomi eller
rättare födelse af Gud, en teogenesi, genom hvilken senare förvissning
ens åstadkommande dock ej varder förlagd annorstädes än inom subjek
tets egen själfafgörelse.31
Lika visst som de objektiva gudshandlingarna äro den enda grunden
till vår frälsning, så måste jag på frågan, hvarigenom dessa fakta blifvit
fakta för mig, hänvisa till de subjektiva intryck, som under förkunnandet
af dessa fakta framkallats hos mig.32
Vi ska längre fram i kapitlen se att detta är vad Taylor funnit i expressivismen och som han själv i kritik m ot den cartesianska kunskapsteorin
talar om i termer av subjektrelaterade erfarenheter och människan som
en självtolkande varelse. M en Norelius vill mena att stiftets aktörer kan
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räkna med att det endast är det vetenskapliga syftet som tvingar Frank
att gå ett steg längre än vad han hade behövt göra, om han hade haft ett
praktiskt-kyrkligt syfte. För detta hade det varit tillräckligt att åberopa
förkunnelsen och nådemedlen, och dessutom förklarat att inget objek
tivt kan vara medvetet utan att vara förmedlat av subjektets egen m ed
vetenhet om objektet. M en av fruktan för att åberopa något som helst
objektivt, måste Frank fastställa att »den pånyttfödde kristnes självmed
vetande är den centrala vissheten, som hvilar på sig själv och förlänar allt
annat sin visshet«.33 Just i detta, menar Norelius, kan det finnas en
grund för att kritisera Frank för subjektivism. M en även om denna kritik
tycks kunna träffa Franks betoning på subjektet och det »kristna själv
medvetandet« så är det ändå uppenbarelsens objektiva verklighet som
utgör kristendomens grundval i hans visshetssystem. Norelius finner
därför att Franks hänvisning till självmedvetandet egentligen betyder att
»ingenting objektivt är för oss objektivt, om vi ej själfva erfara och upp
leva dess verklighet. Ju mer subjektivt, djupt och innerligt jag erfar en
handling eller verkan, desto säkrare blir mig dess objektivitet«.34 Trots
förskjutningen bort från det objektivt transcendenta till det subjektivt
immanenta finner Norelius att Frank inte åsidosätter det objektivas be
tydelse. Utgångspunkten i det »verkade« har därmed sin fulla rätt, även
om N orelius själv för det praktiskt-kyrkliga arbetets skull hellre hade
behållit utgångspunkten i »orsaken«. N orelius framhåller dessutom det
värdefulla i att Frank vederlagt all form av rationalism, vars gemen
samma nämnare bedöms vara att den inte frågar efter en transcendent
etisk makt, och än mindre nyfödelsen som förutsättning för en om 
skapad vilja .351rationalismen går både objektet och subjektet, Gud och
människa, förlorat:
Icke denna subjektivism innebär en fara för kyrkan, utan den subjekti
vism, som med objektet förlorar subjektet och upplöser allt i skepticism
och illusionism, samt likaledes den objektivism, som uppstaplar hela
högar och torn af dicta probantia, läror och påståenden och därvid för
gäter den lefvande tron.36
Norelius avslutar med att framhålla att det inte minst i den innevarande
tiden är nödvändigt för teologin att den finner anknytningspunkter i
modernitetens religiösa och moraliska krav. Dessa anknytningspunkter
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blir oumbärliga när den kristna tron vill göra sig förstådd av den m o
derna kulturens människor, vars huvudsakliga begrepp har blivit individ
ualism och empirism. Inom det andliga livet anser Norelius att indi
vidualismen gör sig gällande genom att hävda den »personliga själfafgörelsens rätt«. Detta betyder då att det är viktigt att inse och fasthålla
att varken individualism eller empirism står i m otsättning till kristendo
men, dessa är förenliga. Det som upphäver förenligheten är enligt N ore
lius mening de bådas förbindelse med naturalismen, som då leder till
materialism. Norelius förklarar vad individualismen betyder på det reli
giösa området:
Inom religionens sfer betyder individualismens kraf, att det religiösa för
hållandet måste uppbäras af personlig öfvertygelse. Den verkligt moderna
teologien gillar individualismen med hänsyn till såväl religiös öfvertygelse
som sedliga beslut. Detta är äkta urkristligt och äkta lutherskt. Både Pau
lus och Luther voro objektivistiska individualister: den i tron autonomt
omfattade uppenbarelsen afgjorde för dem öfver förnuftet.37

6.3 Prästmöten under biskop Jonzons ämbetstid
6.3.1 Tro och vetande
Vid Jonzons sista prästmöte 1953 är det inte de brister som stiftets aktiva
finner i en inifrån kommande rationalistisk teologi och dess kritik av den
traditionella tolkningen av den kristna tron, som de har behov av att
diskutera och bemöta. Utan vid detta möte gäller det en utifrån kom 
mande rationalistisk filosofisk kritik av den kristna tron som sådan.
Anledningen till detta val [av ämne] är den, att det synes vara allt för stor
beskedlighet från den kristna trons sida gent emot dem som mena sig
med förnuftets hjälp kunna skjuta tron sönder och samman. Förnekelsen
är allt mera högljudd och menar sig inte ha någonting att frukta, därför
att de som skulle föra trons talan, i regel tiga stilla. Därför får världen det
intrycket, att de ingenting ha att säga till sitt försvar, än mindre några
möjligheter att gå till anfall mot otrons fästen.38
Sam Perman anser i orationen Tro och förnuft, att det råder en tystnad
från kyrkans och den teologiska vetenskapens sida, som riskerar att leda
till att kristendomen ytterligare kommer att marginaliseras. Den ger inte
bara sken av att tron inte är försvarbar inför förnuftets kritik, utan den
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ger dessutom anledning till föreställningen om att tron endast är till för
»de klent begåvade«. Även om Perman inte ger någon bakgrund till kriti
kens uppkomst och hemvist är det tydligt att orationen riktar sig mot den
debatt om tro och vetande som blossade upp under 1940-talets slut, med
Ingemar Hedenius som främsta namn. Hedenius huvudsakliga kritik var
att den kristna tron strider mot förnuftet, eftersom den inte kan verifieras
av vetenskapen och, enligt honom, i vissa fall direkt strider mot den.
För att inse och kunna bemöta det felaktiga i den filosofiska kritiken
påminner Perman om att utgångspunkten måste vara den kristna tradi
tionens egen definition av begreppen tro och förnuft. Perman påvisar
därför, utifrån det bibliska begreppet ’h y p ó sta tis\ att traditionen själv
bestämt att (verbet) tro är själva grundvalen, att den är såväl tillförsikt
och försanthållande som övertygelse. Tron är själva substansen, ’su b
stantia\ i kristendomen som religion. Perman menar dessutom att han
inte funnit begreppet förnuft i den svenska kyrkobibeln, trots att han i
texternas innehåll sökt efter nedsättanden om döm en eller avvisanden av
förnuftets plats i trons sammanhang. Perman anser också att han av
erfarenhet kan säga, att förståelsen av begreppet förnuft är otydligt. Det
är många som egentligen inte har förstått vad till exempel Paulus menar
med talet om att de kristna ska »vara fullmogna till förståndet (förnuf
tet)«, eller Jesus tal om att lärjungarna ska »förstå sanningen«. När
dessa texter kan användas både till att försvara och till att avvisa förnuf
tets plats inom trons område avslöjas den okunskap som finns om den
kristna traditionens syn på människan och hennes förnuft. Det är inte
klart vilken art av vetande tron är, eller som Perman säger, »vad kristen
domen egentligen vill med oss«. Perman framhåller att en förutsättning
för att förstå den kristna traditionens innebörd och intention med m än
niskan, är erkännandet av en specifikt mänsklig förmåga till relation
med »andliga och eviga ting«, vilket samtidigt utesluter en förståelse
utifrån en materialistisk livsåskådning.39
Perman visar att författarna av de bibliska texterna, som talar om
»förstånd« och »kunskap«, om att »förstå« och »begripa« eller »lära
känna«, använder sig av olika ord med olika betydelse. Ett vanligt åter
kommande ord är begreppet ’g in ö sk ö \ vars grundbetydelse innefattar
både ett teoretiskt tänkande och vetande, och ett tänkande och vetande
som handlar om erfarenhet vunnen genom relationer, vilka implicerar
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mänskliga egenskaper. Tillämpningen av denna dubbla betydelse är för
Perman ett bevis på att texterna i sig själva talar om ett förnuft som ska
förstås som ett enda helt men med olika sidor. Förnuftet innefattar i sig
all verksamhet som hör människan till, vilket betyder att »allt förstånd,
vilja, känsla, hopp, kärlek, o.s.v.«, är bestämt att höra hemma inom
trons område. Perman kan därför anse det fullkomligt felaktigt att följa
Kants mening att man måste upphäva vetandet för att lämna plats åt
tron. Det är för Perman ungefär lika fåfängt som att mena att man
»måste ta bort lungorna för att hjärtat ska få rum.« M en även om Per
man kan säga att »hela förnuftet« hör hemma inom trons område, bety
der inte detta att trons utsagor ska vara empiriskt verifierbara för att
kunna hållas för sanna. Kritikernas krav på denna form av verifierbarhet innebär att det endast är det objektiva och teoretiska tänkandet som
anses godtagbart i frågan om vad som kan betraktas som sanning. Detta
logiska och systematiska tänkande framhåller Perman som oförenligt
med den kristna traditionens egen definition av tro och förnuft. För det
första är trons tänkande och vetande oskilj bart från de grundläggande
mänskliga egenskaperna, främst känslan, viljan och handlandet, vilka
inte kan behandlas som objekt som låter sig bindas av vare sig naturens
eller logikens lagar. För det andra är det logiska och systematiska tän
kandets syfte att »behärska objektet«. Perman understryker att det inom
trons område inte kan handla om att uppnå ett behärskande av de objekt
som är föremål för vetandet. Detta, menar han, ligger »i sakens natur«,
i själva begreppet Gud.4°
M en även om Perman kan kritisera Kant så ställer han inget krav på
att tron ska kunna avslöja all verklighet. Varken tro eller vetenskap kan
ge tillfredsställande svar på alla frågor som den oöverblickbara m änsk
liga tillvaron rymmer. Trots detta vill han ändå hävda att tron kan ställa
anspråk på att nå längre i sitt vetande. Vetenskapen är begränsad till det
empiriskt bevisbara, inte bara därför att den i sitt tänkande inte inbegriper
de grundläggande mänskliga egenskaperna, utan den begränsas också
därför att den i de flesta fall har sin grund i en materialistisk människosyn
och världsbild. I motsats till denna begränsning, menar Perman att den
kristna tron, som inte bara förutsätter en andlig realitet, en immateriell
tillvaro och en förmedlande gudsuppenbarelse, utan dessutom omfattar
hela människan når längre i sitt tänkande. Trons vetande är med andra ord
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inte begränsat till den av människan själv bestämda logiken och naturla
garna. Perman avvisar talet om tron som ett önsketänkande genom att
jämföra tron och kärleken. Han menar att ingen vill ifrågasätta kärle
kens vara eller icke-vara på grund av att kärlekens väsen egentligen lig
ger bortom det bevisbara. De flesta vill erkänna kärleken som sann,
bevisad genom de mänskliga egenskaperna och erfarenheten, trots att
den till sitt innersta väsen är lika empiriskt obevisbar som tron.41
Permans betoning på hela förnuftet leder honom till att mena att
också de klassiska gudsbevisen har en viss funktion i försvaret av guds
tron, även om dessa egentligen inte når längre än till »dyrkan av en
okänd Gud«. Kunskap om Guds vara eller icke-vara förutsätter enligt
Perman den personliga tron på en i historien given gudsuppenbarelse,
och dessutom erfarenhet av Guds handlande med människan. M en det
finns inget som hindrar att övertygelsen om att Gud är upphov till all
verklighet låter sig underbyggas av lagen om orsak och verkan. Permans
anser att det endast är en materialistisk syn på människa och värld som
tvingar kritikerna av den kristna tron in i en ologisk kritik av ett resone
mang i termerna orsak och verkan. För det första menar Perman att
kritikerna förbiser att den kristna traditionen redan i begreppet »Gud«
har avvisat det rent vetenskapliga tänkandet i och genom att detta tän
kande, i syfte »att behärska sanningen«, talar om Gud som ett objekt
bland andra objekt. Det är inte så som kritikerna föreställer sig, att ett
tänkande om Gud i termer av orsak och verkan rent logiskt måste leda
till frågan om vem som har skapat Gud. Perman anser att denna fråga är
lika logiskt omöjlig att ställa som att besvara, eftersom den kristna tra
ditionen redan i sin tillkomst implicerar begreppet evig, det vill säga
icke-skapad, i begreppet Gud. Det är sålunda endast genom att ta hän
syn till traditionens egen definition av begreppen tro, förnuft och Gud
som det blir logiskt möjligt att tala om Gud som alltings upphov i ter
merna orsak och verkan. Utifrån traditionens egen förståelse av begrep
pen är det fullt möjligt att avvisa den form av verifierbarhet som en
empirisk eller materialistisk vetenskap kräver av trons utsagor. Stiftets
aktörer kan därför, enligt Perman, utifrån traditionen själv och utan
»mindervärdighetskomplex« inför vetenskapens och den moderna m än
niskans strävan efter att förklara allt, försvara såväl den första som den
andra och tredje trosartikelns innehåll.42
200 •

6.3.2 E tt m etafysiskt eller existentiellt perspektiv på tron ?
I det förra kapitlet försvarade stiftet den traditionella tolkningen av
gudsuppenbarelsen som kristendomens omistliga arv. Uppenbarelsen
rymmer enligt stiftets aktiva ett oföränderligt innehåll som inte följer
människans och historiens växlingar. Bergqvist talar om uppenbarelsen
som »ett evigt och oföränderligt sanningsinnehåll, som aldrig får saknas
eller förvanskas«. På detta innehåll vilar de lika oföränderliga begrep
pen synd och nåd, bättring och omvändelse, rättfärdiggörelse och evigt
liv. Trosutsagor som uttrycker detta grundläggande innehåll uppfattas
som en objektiv, nåbar kunskap och sanning. En kunskap som är till
gänglig, blir till och bekräftad som sann i en samverkan mellan det ob
jektiva och det subjektiva, det immanenta och det transcendenta. Ahnlund framhöll Anden som sanningens Ande, och yttersta garanti för
både kristendomens sanning och den personliga trossvissheten, men
som genom betonandet av den mänskliga viljan ändå inte gjordes obero
ende av människan. Franks visshetssystem kunde, oavsett dess utgångs
punkt i subjektet, ge stöd för den nödvändiga balansen mellan det objek
tivt givna och det subjektivt erfarna. Stiftet ger subjektet en avgörande
roll som auktoritet i frågan om trons sanningsanspråk. Efter en viss tve
kan kunde Norelius anse att utgångspunkten i subjektet var detsamma
som vad stiftet själva stod för, att »ingenting objektivt är för oss objek
tivt, om vi ej själfva erfara och uppleva dess verklighet. Ju mer subjektivt,
djupt och innerligt jag erfar en handling eller verkan, desto säkrare blir
mig dess objektivitet«. Vi ser här ett tydligt exempel på det moderna
kravet på självansvar och autenticitet. N orelius menade även att den
moderna människans krav gör sig gällande i individualismen, som på
trons område innebär att hävda den »personliga själfafgörelsens rätt«,
att som Paulus och Luther vara objektivistiska individualister. Detta kan
vi inom parentes jämföra med att Taylor bedömer sig själv som holistisk
individualist, en skillnad som har att göra med att de två förra inte kän
ner den idéhistoriska utvecklingen. Stiftets aktiva fann hos Frank också
stöd för det riktiga i att avvisa all form av rationalism, vilken enligt de
aktiva hävdade det teoretiska tänkandets primat, och som oavsett dess
inriktning på det etiska inte frågade efter en transcendent etisk makt, och
än mindre nyfödelsen som grund för en omskapad vilja. Samma starka
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betoning på det etiska knutet till betoningen på viljan fann vi hos Ahnlund. Också Perman placerade hela människan »allt förstånd, vilja,
känsla, hopp, kärlek, o.s.v.«, inom trons område.
Gör denna tonvikt på kristendomens etiska karaktär, på människan
och på den personliga relationen uttryckt i växelverkan att det är rimligt
att anta, att aktörerna i Luleå stift har ett existentiellt perspektiv på tron
i jämförelse med ett mer metafysiskt? För att besvara denna centrala
fråga ska vi vända oss till Tage Kurtén därför att han i sin forskning
tillhandahåller en tydlig beskrivning av ett metafysiskt respektive existen
tiellt perspektiv på tron. Dessa två skilda sätt att förhålla sig till tron hör
samman med två olika sätt att filosofiskt förklara hur talet om Gud som
transcendent verklighet kan förstås.43 Vi har här en filosofisk problema
tik som vi sett ytterst går tillbaka till Descartes som jag låtit vara en
idealtyp för den revolution som skedde under 16oo-talet inom det veten
skapliga tänkandet. Denna revolution har alltifrån romantikens expressivism och humanvetenskapernas framväxt tvingat filosofin till att ställa
frågor om språkets funktion. Filosofin är intensivt upptagen med att inte
minst klargöra vad som ger orden och satserna deras mening och vad
som bestämmer deras sanningsvärde. Denna filosofiska problematik
kan inte undgå att också vara teologins.
Kurtén delar Taylors kritik av den förenklade synen på människan
och språket, som kommer till uttryck inom bland annat den logiska
empirismen. En grundtanke i detta förenklade synsätt är att vi männi
skor står som neutrala åskådare av en objektiv verklighet utanför oss
själva, och som tänks föreligga oberoende av språket. Kurtén påminner
om att detta filosofiska synsätt har fått ett pregnant uttryck i Ingemar
Hedenius förståelse av en så kallad intellektuell moral, beskriven i m axi
men: »... att inte tro på något, som det inte finns några förnuftiga skäl
att anse vara sant«.44 Kravet förutsätter, enligt Kurtén, att trosutsagor
ska förstås som en avbild av en transcendent verklighet, vilka förväntas
kunna underkastas en rationell prövning m ot en objektivt given verklig
het. Om detta inte är möjligt, eller om utsagorna inte stämmer med verk
ligheten måste de förkastas som osanna eller intellektuellt oärliga. Tank
en att trosutsagor ska uppfattas som empiriskt prövbara utsagor enligt
denna objekti verande modell benämner Kurtén ett metafysiskt perspek
tiv på tron, och sammanfattar det på följande sätt:
• 202 *

Ett påstående uppfattas självklart avbilda en i någon mening erfarbar,
objektiv verklighet och det mänskliga subjektet tänkes stå för förmed
lingen mellan denna verklighet och satsen i fråga. Också för religiösa
utsagor och för förståelsen av ett religiöst språk i ett metafysiskt perspek
tiv är det viktiga kännetecknet, att intresset ytterst fokuseras på en bit
»objektiv« verklighet. Denna tänkes finnas där någonstans och på något
sätt utöver, eller vid sidan av, den empiriska verklighet som vi omedel
bart uppfattar med våra sinnen. Härav följer att en viktig ingrediens i det
religiösa intresset blir inhämtandet av kunskap om denna transcendenta
verklighet. Tron förstås i första hand som ett försantbållande av påstå
enden som inte går att verifiera med våra vanliga metoder för sanningskontroll (genom att med sinnena själv kontrollera, läsa vetenskapliga
auktoriteter o.s.v.). Det religiösa språket skall avbilda den överem
piriska, metafysiska eller gudomliga verkligheten
Språket får primärt
sin mening genom sin referens (d.v.s. det »ting« i verkligheten som det
avbildar.) Det religiösa språket uppfattas ytterst som ett teoretiskt språk,
som innehåller utsagor om verkligheten.45
När detta metafysiska perspektiv tillämpas på det religiösa språket, menar
Kurtén, att trons utsagor tolkas genom vad han kallar en »kartsyn«.
Oftast föreligger detta metafysiska perspektiv som en självklar förutsätt
ning, som inte behöver vara medvetet formulerad för den som omfattar
detta perspektiv på tron. På ett självklart sätt uppfattas trons utsagor som
en teoretisk avbildning av en objektiv transcendent verklighet, placerad
utanför den empiriskt fattbara verkligheten. Den tolkning som görs av
denna avlägsna verklighet bedöms som bättre eller sämre, beroende på till
vilken grad den undandrar sig möjligheten till rationell prövbarhet.46
Detta objektiverande synsätt, som i Descartes efterföljd laborerar
med ett kontext- och kroppslöst subjekt, har i längden blivit till ett prob
lem. Alltsedan Kant stakade ut kunskapens gränser och ifrågasatte m öj
ligheten av teoretisk kunskap om transcendenta ting har, påminner
Kurtén, såväl teologin som religionsfilosofin brottats med frågan om att
finna ett religiöst språk som talar på ett icke-metafysiskt sätt. Vi har
redan mött vad Taylor kallar det expressiva språket, som Herder utveck
lade efter att Rousseau berett marken genom att fånga upp en längtan i
tiden efter helhet och delaktighet. Språket var i denna nya livsuppfatt
ning inte längre bara en samling tecken, utan det var bärare av medve
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tande, tanke och känsla. Språket förstods som sammanvävt med subjek
tets livsform och som något som har en skapande, manifesterande och
uppenbarande förmåga.
Kurténs existentiella perspektiv är formulerat utifrån den kantianska
insikten att vi inte längre meningsfullt kan tala på ett metafysiskt sätt om
Gud, utan måste finna ett annat språk. Kurtén utgår här ifrån W ittgen
steins språkspelstanke för att finna ett alternativ.47 När begreppet språk
spel tillämpas på det religiösa språket, kan vi bli varse att trosutsagorna
kan ha olika funktioner. Ibland används de för att utrycka ett påstående
i ett religiöst sammanhang, där ordens och satsernas betydelse bestäms
av detta sam manhang. Ibland är trosutsagorna knutna till språkets
konstitutiva funktion, och utgör då den självklara bakgrunden, vilken
sällan uttalas utan tas för given. Trosutsagorna, till exempel utsagan att
Jesus är Guds son, vilken hör till den självklara bakgrunden i kristendo
men, har då vad Kurtén kallar för en »verklighetsdefinierande« funktion.
Det existentiella perspektivet på tron karaktäriseras därför av att tonvik
ten inte ligger på trosutsagornas teoretiska betydelse, utan på de funktio
ner som dessa har i människans liv. Många av de utsagor som stiftet finner
att en rationalistisk och reduktionistisk teologi vill uppfatta som försanthållanden om en onåbar, religiös verklighet vill Kurtén istället se som ut
sagor som ingår i ett ramverk, inom vars gränser vår förståelse av tillva
ron rör sig, det vill säga trosutsagorna har en verklighetsdefinierande
karaktär. Trons roll i det existentiella perspektivet karaktäriseras då,
enligt Kurtén, mer av tillit och förtröstan och mindre av försanthållande.
Också detta existentiella perspektiv föreligger ofta som en självklar bak
grund som styr tolkningen av tron. Det behöver alltså, på samma sätt
som vad det gäller det metafysiska perspektivet, inte vara medvetet för
dem som omfattar det ena eller det andra_perspektivet på tron.48
Hur ska vi närmare förstå talet om »verklighetsdefinierande utsa
gor«, det vill säga grundläggande övertygelser som varken kräver någon
närmare teoretisk förklaring eller motivering. Kurtén lyfter fram en väl
känd paragraf från Wittgenstein:
Min världsbild har jag inte därför att jag förvissat mig om dess riktighet;
inte heller för att jag är övertygad om dess riktighet. Utan den är den
nedärvda bakgrund mot vilken jag skiljer mellan sant och osant.49
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Påståendet om Gud som objektiv och faktisk verklighet kan m ot denna
bakgrund förstås som uttryck för en historiskt nedärvd, självklar förut
sättning eller en logisk förutsättning för att den kristna traditionen över
huvud taget kan existera som tolkningsmönster i människans subjektiva
livsvärld. Finns ingen religiös gemenskap i vilken tron visar sig och får
bekräftelse, så upphör trosutsagorna att fungera som grundläggande
sanningar i den kristna tron. M en så länge de gäller som grundläggande
övertygelser inom existerande religiösa språkspel, finns inga intellektu
ella hinder för att anse dem vara giltiga.50
Kurtén diskuterar en fråga som var central för stiftet. I motsats till
den teologi som de aktiva uppfattar som en teologisk rationalism och
reduktion håller de fast vid att det inte är möjligt att tänka sig att tron
enbart skulle kunna vila på ett historiskt innehåll som är empiriskt verifierbart. Inte heller Kurtén, menar, vilket redan framgått, att trosutsagorna
måste vara möjliga att grundas i ett rationalistiskt tänkande eller måste
behandlas som ett rent teoretiskt försanthållande, utan de kan omfattas
som grundläggande eller självklara förutsättningar. Kurtén visar till ex
empel att eftersom utsagorna om Jesus både som historisk person och
Guds son inte har intentionen att vara teoretiska hypoteser, föreligger
inga intellektuella hinder att omfatta dessa, så länge livserfarenheten
inte tvingar till omprövning:
Vilar t.ex. Kristus-tron på huruvida man genom historievetenskaplig
forskning övertygande kan visa att Jesus faktiskt har existerat på jorden?
Enligt Wittgenstein är det inte så. Hur ska vi då se på t.ex. den kristna
övertygelsen att Jesus levat på jorden, dött och uppstått? Inom ramen för
ett historievetenskapligt språkspel är vi människor tvungna att revidera
vår uppfattning t.ex. att Caesar gick över Rubicon, om vi får tillräckligt
med historiskt giltiga belägg för motsatsen. En kristen människa behöver
däremot inte revidera sin grundläggande Kristus-tro på basen av historie
vetenskaplig argumentering. Den kristne tror att Jesus levat i historisk
tid, som en människa på jorden och att han dött och uppstått. Denna tro
kan dock inte sägas vila på historisk evidens. D.v.s. tron vilar inte på det
historievetenskapligt konstaterbara, utan synen på vad som hänt i histo
rien vilar i detta fall på den kristna tron. Denna tro är en förvissning, som
i sista hand inte bygger på en vetenskaplig argumentation. Den roll tron
på Jesus (både som en människa som faktiskt existerat och som Guds
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son) spelar i ett kristet språkspel är inte att vara en historiskt bättre eller
sämre underbyggd hypotes.51
Kurténs mening är, att den traditionella diskussionen om tro och vetande
förlorar i betydelse då trons utsagor får sin mening och sitt sannings
värde inom den kristna traditionen själv. När trons utsagor är bundna
till sin kontext undandras möjligheten att betrakta dem som vetenskap
liga hypoteser. Utsagorna kan uppfattas som sanningar, trots att de inte
är möjliga att pröva, och än mindre grundas i ett rationalistiskt tänk
ande. Denna uppfattning är inte olik vad vi tidigare fann hos Perman.
M en vi finner emellertid en betoningsskillnad här mellan Kurtén och
stiftet. Båda vänder sig som sagt m ot rationalismen. I Kurténs lösning
ligger en betoning på talet om »grundläggande övertygelser« som har en
konstitutiv roll, medan stiftet däremot vill övervinna rationalism och re
duktion genom talet om en »växelverkan« i vilken tron får sin första be
kräftelse i det subjektiva trosmedvetandet. Även om det existentiella per
spektivet på tron, som Kurtén beskriver, innehåller tanken på att det sker
en kontinuerlig bekräftelse av tron i den religiösa gemenskapen eller
»språkspelet«, vilken också gäller för stiftets perspektiv, syns detta bekräf
tande inte på samma sätt som vad det gäller inom stiftet vara inriktat på
den enskilda och dennes medvetna troserfarenhet som något grundläg
gande. I stiftet hittar vi naturligtvis ingen teori om »grundläggande över
tygelser«, vilken bär upp Kurténs resonemang om de två skilda perspek
tiven. Denna teori förutsätter en senare filosofisk utveckling. Stiftets tänk
ande rör sig innanför ramen av en nedärvd kristendom vars trosinnehåll
tas för givet, även om det inte längre äger allmängiltighet. Men denna
grundläggande övertygelse om att kristendomen är sann kan samtidigt
enligt stiftets aktiva sägas vara ett försanthållande som »ännu inte är en
verklig tro«. Här förefaller det finnas en tydlig skillnad i Kurténs be
skrivning av det existentiella perspektivet och stiftets perspektiv i så
m otto att stiftet lägger en starkare betoning på att det grundläggande
ständigt måste bekräftas genom subjektets självmedvetenhet.52
I vilken utsträckning kan aktörerna i Luleå stift sägas ha ett existen
tiellt perspektiv på tron i jämförelse med ett mer metafysiskt? När vi ställer
denna fråga är det vikigt att komma ihåg skillnaderna mellan Kurténs
utgångspunkter och stiftets. Utifrån en väl genomtänkt filosofisk språk
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förståelse är Kurtén främst inriktad på frågan om det är möjligt att skapa
en konstruktiv kontextuell teologi som kan uppfylla vetenskapliga an
språk. Stiftet ställer helt naturligt inte på samma medvetna sätt frågor om
kunskapsteori och metafysik. M ed detta i minnet kan vi ändå med hjälp
av Kurténs teoribildning se att de aktiva i praktiken närmar sig tron ur ett
existentiellt perspektiv, vilket fungerar som en form av självklar eller
grundläggande förutsättning. En huvudskillnad är som vi sett att de lägger
en större betoning på subjektet. H os stiftets aktörer är det angeläget att
tron är förankrad i subjektet, så att denna blir något självmedvetet och
autentiskt. M en de framhåller också att sanningsfrågorna ska vara place
rade och besvaras i sin bestämda kontext, eller språkspel.
Överhuvudtaget vill jag mena att betoningen på växelverkan, eller
samspelet mellan objektivt och subjektivt, pekar på en »anti-metafysisk« tendens i stiftets perspektiv på tron. Det anti-metafysiska draget
kommer också fram i avvisandet av rationalismens krav på teoretiskt
bevisbara trosutsagor. I detta avvisande får de ett starkt stöd av Kurtén
som pekat på den förenklade uppfattning av språket - det så kallade
bildtänkandet eller kartsynen - som hör till rationalismens intellektuella
förutsättningar. I stiftet framhålls kristendomens etiska karaktär, genom
vilken de lägger tonvikten på dess praktiska inriktning. I centrum står
viljan och handlandet vilket är synliggjort bland annat i den starka be
toningen på omvändelsen och nyskapelsen. Vi minns att de delvis tog
avstånd ifrån Schleiermacher därför att han »lämnade dem i sticket« när
det gällde att bestämma viljans och handlandets plats i en kristna tron.

6.4 Förhållandet tro och vetande
Hur ser den väg ut som stiftet hänvisar till för att överbrygga klyftan
mellan modernitet och tradition, en väg som avser att bevara en stark
kontinuitet med det klassiska arvet och som samtidigt vill vara lyhörd
för den nya tidens människa?
N är stiftets aktiva avvisar en teologi byggd på vad de uppfattar som
rationalismens krav på en förnuftsgrund för tron betyder det inte att de
förespråkar ett blint försanthållande av trosutsagorna. Snarare betyder
det, vilket redan har antytts, att de befinner sig på en tredje väg, vilken
jag kommer att göra tydligare längre fram. Hittills har vi sett att de inte
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erkänner vare sig en rationalistisk reduktion eller en obalans mellan det
subjektiva eller det objektiva faktorerna. Nyckeln till en förståelse av
stiftets lösning på förhållandet mellan tro och vetande ligger i begreppet
växelverkan, vilket innebär att de inte erkänner någon skarp åtskillnad
mellan det objektiva trosinnehållet och den subjektiva erfarenheten.
Dessa båda polära storheter, den transcendenta och den immanenta verk
ligheten, förstås i någon mening oskilj bara samtidigt som de ändå står i en
växelverkan. Fastän tron har sin yttersta grund i detta »objektiva«, är det
i den personliga erfarenheten som tron kan upplevas som sann och verk
lig. Genom omvändelsen och nyfödelsen som en specifik etisk-moralisk
erfarenhet, en ny livsinriktning, får det objektiva verklighetsprägel.
Vad det gäller de för den moderna människan mer »svårsmälta« trosutsagorna, till exempel » hvad Skriften lär om Jesu person, præexistens,
hans öfvernaturliga aflelse och hans uppståndelse från de döda m .m .«,
menar stiftet att dessa bekräftas i troserfarenheten. M en samtidigt beto
nas, som vi sett i samband med Bergqvist, att det inte är den subjektiva
troserfarenheten som ensam ska besvara sanningsfrågan. Den yttersta
grunden för tron är att dessa mer »svårsmälta« sanningar först är bety
gade genom bibeln som norm och den kristna traditionens historiska
eller »självklara« fakta. Dessa objektiva fakta som i växelverkan mellan
Gud och den enskilda människan gjorts till subjektiv sanning blir i tros
gemenskapen bekräftad som en objektiv gemensam sanning. I begreppet
växelverkan kan vi se att det ligger en av stiftet inte klart medveten och
uttalad tonvikt på människans aktiva och språkliga, eller dialogiska,
natur. Det är denna som i sista hand blir avgörande för lösningen på
kunskaps- och sanningsfrågan, även om det inte är möjligt att uppnå
någon allmängiltig uppfattning eller konsensus. Just därför att de inte
förväntar sig att tron ska ha en utformning som är universellt godtagbar,
behöver de inte överbrygga klyftan till moderniteten genom en teologisk
reduktion. Däremot läggs ett stort ansvar på den enskilda människan
därför att hon själv - inte enbart traditionen - har att ta ställning till
trosinnehållet. Stiftet ser med andra ord ut att, paradoxalt nog, kunna
dela det krav på personligt ställningstagande som Fiedenius genom sin
maxim ställde under 1 9 40-5o-talens religionsdebatt, även om de kom 
mer till vitt skilda slutsatser beroende på att de tilldelar den religiösa
erfarenheten olika värde som grund för religiös kunskap.
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När vi jämför stiftets lösning på kunskapsfrågan med Kurténs finner
vi vissa intressanta skillnader som belyser stiftets perspektiv på tron. En
påtaglig skillnad är, som vi redan varit inne på, att den enskilda männi
skan inte ges samma centrala roll i kunskapsprocessen i Kurténs tänk
ande. De »verklighetsdefinierande utsagor« som Kurtén talar om är i
första hand relaterade till språket eller »språkspelet« som en offentlig
aktivitet, det vill säga den helhet eller gemenskap som den enskilda är en
del av. M en hos stiftet får språket en annan betoning. Trosutsagorna,
som »verklighetsdefinierande« i stiftets existentiella perspektiv på tron,
blir genom tonvikten på växelverkan först relaterade till den enskilda
människan som aktiv och språklig varelse. Anledningen till varför språket
här får en annan betoning kan belysas med den tidiga lågkyrklighetens
motivering för kyrkosynens »underifrån« tagna utgångspunkt. I kyrkodebatten hävdade Beckman att kyrkan eller församlingen var beroende av
den enskilda människans tro. Kyrkan blir kyrka genom »ord och sakra
ment såsom yttre kännetecken, men dock förnämligast en trons och den
helige Andes gemenskap uti våra hjertan«. Här ser vi hur lågkyrkligheten
betonade det enskilda subjektets tro. Det är den enskilda människan som
aktiv bärare av tron, som i trons gemenskap gör kyrkan till kyrka. Samma
förhållande gäller när vi talar om språket. I lågkyrkligheten är det den
enskilda människan, som aktiv bärare av trons språk, som gör gemenska
pen till en trosgemenskap eller religiöst språkspel. För stiftet behåller dock
språket sin status som kollektivt skapat och kollektivt förankrat. Medan
Kurtén i första hand vänder sig till den kollektiva dimensionen - språk
spelet - vänder sig stiftet först till den individuella dimensionen - den
enskilda människan som svarande subjekt - därefter till kollektivet.
Tanken på en växelverkan innebär helt följdriktigt att stiftet ser den
enskilda människan först och sedan kollektivet.
De olika förhållningssätten till dessa två dimensioner innebär att
Kurtén inte anser det relevant att söka en grund för till exempel trons
dogmer, då dessa hör till det som konstituerar tron, det vill säga har en
verklighetsdefinierande karaktär. Stiftets aktiva å sin sida ser det m e
ningsfullt att ge trons dogmer - i den mån dessa betraktas som en del av
det omistliga arvet - en grund i den religiösa erfarenheten. Skälet till
detta är tvåfaldigt. Trons ramverk, dogmer eller »grundläggande förut
sättningar« är för stiftet ingenting statiskt, inget som automatiskt för
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nyar sig, utan det behöver konstant befästas, viiket sammanhänger med
upplevelsen av trons hotade situation. För att kunna fortsätta att exis
tera på den kollektiva nivån i kulturen, måste tron, inklusive dess »ram
verk«, ha en erfarenhetsgrund på den individuella nivån.
Men även om vi i jämförelsen mellan Kurtén och stiftets sätt att för
hålla sig till tron kan upptäcka ytterligare skillnader, vill jag hålla fast vid
att stiftets perspektiv är existentiellt och inte rent metafysiskt. Främst av
den orsaken att de i frågan om kunskap och sanning inte förlitar sig på och
söker en teoretisk avbildning av en objektiv transcendent verklighet, som
kan tänkas manifestera sig i mänskligt liv oberoende av människan. Detta
blir tydligt i talet om växelverkan. Stiftets existentiella perspektiv på tron
motsägs inte av att vi kan finna spår av det som Kurténs definition tillskri
ver det metafysiska perspektivet. Till detta perspektiv hör, enligt Kurtén,
att »språket får primärt sin mening genom sin referens (d.v.s. det ’ting’ i
verkligheten som det avbildar)«. I stiftets perspektiv på tron handlar det
som sagt inte om att i en rationalistisk mening teoretiskt avbilda verklig
heten. M en däremot är det tydligt att stiftets aktiva menar att det religiösa
språket refererar till en treenig Gud, som en objektiv transcendent verklig
het. Stiftet avvisar lika väl som Kurtén tanken att det religiösa språkets
funktion är att beskriva en yttre verklighet i form av ett teoretiskt formu
lerat trossystern. M en den skillnad som vi finner här är att det »objekt«
som står i centrum när tron ska göras begriplig i nutid i Kurtens perspektiv
är »tron och människan som tror, inte ’Gud’.« 53 Kurten drar alltså en
skarp gräns mellan Gud å ena sidan, och å den andra sidan »tron och
människan som tror«. Stiftets aktiva avser däremot att hålla samman
dessa båda sidor i en växelverkande enhet. Det religiösa språket kan alltså
i viss mening sägas referera till både Gud och människan som tror, ett
tänkande som får en viss anstrykning av vad Kurtén kallar för ett metafy
siskt tänkande. Skillnaden i förhållande till Kurtén blir att han menar att
det religiösa språket inte får innebörd och mening genom de »ting« det
refererar till, utan genom den specifika betydelse »tingen« har för den
enskilda människans verklighetsförståelse. Stiftet däremot kan låta språ
ket få innebörd och mening genom både »tinget-i-sig«, vilket språket re
fererar till, och den specifika betydelse »tinget-i-sig« har för den en
skilda människans verklighetsförståelse, eller till de verkningar som den
gudomliga verkligheten orsakar i människan.
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Kurtén skriver:
... försöken att positivt förstå en kristen tradition har i modern tid ham
nat i en ny situation. Idag kan man tala om två huvudsakliga sätt att lösa
problemet: a. ett restaurerande av ett metafysiskt perspektiv, och b. ett
artikulerande av ett existentiellt perspektiv på kristen tro. Det förra per
spektivet innebär vanligen ett försök där det naturvetenskapliga sättet
att närma sig verkligheten ges status av modell. Gudstron skall sedan
anpassas till detta kunskapsinriktade tänkande i mån av möjlighet. Man
har alltså här inte velat godkänna det kantianska hävdandet.54
Som en kommentar till Kurtén skulle vi kunna säga att stiftets särart och
lösning på problemet tro och vetande består i att de i någon mening
hänvisar till ett existentiellt perspektiv, samtidigt som de också i någon
mening vill behålla ett »förkantianskt tänkande«. Detta betyder att de,
trots Kant, på något sätt anser att det är tillåtet att både referera till och
tala om »tinget-i-sig«. Stiftet vill så att säga inte acceptera några ontologiska dikotomier eller skarpa uppdelningar mellan vad vi inom det
religiösa språket kan och inte kan ha kunskap om. M en det är också så
att samma form av missnöje gentem ot Kants idé som de aktiva i stiftet
visar, också var grunden till det största och djupaste problem som ro
mantikens intellektuella filosofer och författare brottades med. I inled
ningen till H egel, menar Taylor att »Vad som inte kunde accepteras hos
kantianismen var åtskillnaden från tinget i sig«.55
M ikael Lindfelt menar att Kurtén i sin diskussion om språket och
moderna livsåskådningar fångar in centrala aspekter för vår förståelse.
M en i detta centrala anser han att Kurténs resonemang saknar »den
specifika autonom iaspekt som aktualiserar äkthets- och identitetserfarenheten som något konstitutivt i en livsåskådning«.56 Jag har tidigare
sagt att stiftet som arvtagare till lågkyrkligheten betraktade den enskilda
människan i moderniteten som myndig, med vilket jag menar att det
enskilda subjektet som självansvarigt har ansvar för »vem hon är«, att
forma en autentisk identitet. Den moderna människan har i modern
iseringsprocessen formats till en auktoritet som i sig själv aktualiserar
den subjektiva dim ensionen, och därmed frågan om autenticitet och
identitet. »Äkthets- och identitetserfarenheten« blir en central fråga i
den moderna människans tro eller livsåskådning. Även om Kurténs ut
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gångspunkt och teori om språket innebär att människan har blivit myn
dig tillfaller detta myndigblivande, i Kurténs betoning på den kollektiva
dimensionen, inte det enskilda subjektet:
Tar man nämligen tanken på språket som primärt i förhållande till verk
lighetsuppfattning, på allvar, så innebär det att vi står utan någon instans
utanför våra mänskliga bestämda sammanhang, med vars hjälp vi med
säkerhet kunde pröva det hållbara i våra tankar och vårt språk. Vi män
niskor står där helt utelämnade åt oss själva och varandra. Här framstår
det klart att människan har blivit myndig. Men det är inte det enskilda
subjektet som blivit myndig, utan de människor som lever tillsammans
i sociala relationer.57
Det sätt på vilket stiftets ger uttryck för myndigblivandet blir ett annat
genom den tonvikt de läggar på den subjektiva erfarenheten och den
personliga tron, vilket har sin förklaring i förhållandet till den individua
lism som finns inneboende i arvet från lågkyrklighetens skapare och från
»läseriet«. Uppfattningen om myndigblivandet är med andra ord influ
erat av pietism och därmed av expressivism. Stiftets existentiella per
spektiv på tron fordrar därför att bli belyst även utifrån Taylor, som syns
kunna skriva under på både Kurténs och stiftets tolkning av det sätt på
vilket den moderna människan har gjorts myndig.

6.5
De kristna dogmerna
och den moderna människan
M en innan vi närmare undersöker stiftets perspektiv på tron ska vi be
svara de frågor som ställdes i slutet på kapitel fem: Hur ser stiftets an
passning till moderniteten ut? Hur ser balansen ut mellan för lite anpass
ning och för mycket? Lyckas de Undvika vad de själva uppfattar som ett
felaktigt sätt att möta den moderna kulturen?
I det föregående kapitlet kunde vi se att de aktiva som kommer till
tals i prästmötesmaterialet menar att för mycket anpassning riskerar att
trons innehåll tillåts utarmas genom reduktion av trosinnehållet, och att
för lite anpassning riskerar att det kristna språket upphör att väcka gen
klang hos den nya människan. I detta kapitel har vi också sett att för
mycket anpassning kan leda till ett för starkt fokus på känslan eller

212 •

subjektet, och för lite till »kall boklärdom «, det vill säga objektiva dog
mer och ren lära.
Begreppet växelverkan utgör som vi sett nyckeln till förståelsen av stif
tets position i dessa frågor. Denna växelverkan mellan den enskilda män
niskan och det »utifrån givna«, Gud, traditionen, andra människor osv.
fungerar som en spärr mot, eller åtminstone förminskar risken att hamna
i de båda »dikena« - för mycket eller för litet anpassning, eller ren subjek
tivism och ren objekti vism. Genom betoningen på subjektet kan de an
knyta till de nya strömningarna i tiden, den moderna jaguppfattningen
och det moderna frihetsbegreppet. Genom betoningen på det objektiva,
det »utifrån givna« kan de hålla fast vid en positiv individualism som inte
med nödvändighet behöver lösgöra sig från beroendet av något »större«
än människan själv. Därmed fungerar växelverkan alltså som ett värn mot
den negativa individualismen som yttrar sig i subjektivism. Betoningen på
det subjektiva, den personliga tron och erfarenheten, tillåter dem att i lika
hög grad betona det objektiva. Detta skapar rum för att fasthålla vid vad
de anser vara det omistliga i de kristna dogmerna, som de i betoningen på
det subjektiva understryker måste vara förankrade »inifrån« genom den
personliga erfarenheten. Dogmerna kan så att säga inte leva sitt eget liv
utanför människan i form av en rationell metafysik. Vi skulle sammanfatt
ningsvis kunna säga att stiftet försöker undvika de fallgropar vi pekat på
genom att mer eller mindre medvetet hänvisa till ett existentiellt perspek
tiv på tron, som samtidigt kännetecknas av att de vägrar att helt inordna
sig i de kantianska gränsdragningarna i vilka det skulle vara ett »vilt och
grundlöst övermod« att försöka nå »tinget-i-sig«. Naturligtvis är de ak
tiva som insatta i ett historiskt sammanhang påverkade av Kants fokusering på det autonoma subjektet, men som jag tidigare nämnde, och som vi
återkommer till, är stiftet mer influerade, via pietismen, av Naturen som
källa, vilket innebär ett mer holistiskt perspektiv på både människan och
den verklighet hon lever i.
Lyckas stiftet finna den jämvikt det söker? M ed avseende på Objekt
ivismen så har vi tidigare noterat att perspektivet på tron, i jämförelsen
med Kurténs definition, har inslag av metafysik även om de inte före
språkar ett teoretiskt försanthållande av dogmerna. Risken för att hamna
i ett rent metafysiskt perspektiv på tron kan tänkas bli förstärkt av det
starka kravet på möjligheten att nå kunskap om Gud, eller »tinget-i213 •

sig«. Dessutom tycks vi kunna urskilja ett dubbelt förhållningssätt till
dogmerna. Å ena sidan syns de vara möjliga att bekräftas som sanna i en
inre erfarenhet eller upptäckt i m ötet med något objektivt, i relationen
till Gud. A andra sidan syns dogmerna behandlas som »objektiva san
ningar« som refererar till en »bit objektiv verklighet«, och som kan
grundas i subjektets liv med hjälp av den religiösa erfarenheten. I det
senare förhållningssättet till dogmerna ser vi alltså tydliga spår av vad
Kurtén kallar för ett »metafysiskt perspektiv«, även om referensen till
»tinget-i-sig« inte har karaktär av ett avbildande eller teoretiserande,
som i den »primitiva« formen av metafysik.
Också vad det beträffar subjektivismen ser det ut att finns vissa faror.
Paradoxalt nog blir det just den faktor som är tänkt att fasthålla referen
sen till Gud, till »tinget-i-sig« som en »bit objektiv verklighet« som kan
tänkas utgöra en svag länk, därför att den syns förknippad med vissa
metafysiska inslag som vi sett ovan. Enligt stiftet utgör denna referens en
spärr m ot subjektivism, men frågan är om vi kan se att det här döljer sig
en latent svårighet. Subjektet har ingen direkt tillgång till »tinget-i-sig«,
utan det kan bara vara förmedlat av subjektets egen medvetenhet om
detta objekt. I den »oöverblickbara« verkligheten, som Perman talar
om, framstår detta som »tinget-för-oss«, men ändå med samma anspråk
på sanning. Riskerar inte denna tanke, att troserfarenheten kan peka på
ett »transcendent objekt« som referens, att bli ett intellektuellt problem?
Öppnar inte talet om referens vägen för en skepticism och relativism som
kan bilda grogrund till en så kallad privatreligiositet i vilken var och en
är »kristen på egen hand« ? Frågan är om den väg som de aktiva i stiftet
själva pekar på är ett verksamt »botemedel« m ot den oro de känner för
att människan ska »avkristnas och »bli fänaden lik«, så som vi såg
Fellström uttrycka sig.
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formel; ...« Det positiva med Frank är han
gör tron till en aktiv del i hela den mänskliga
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34 Norelius 1908, s. 178.
35 Norelius 1908, s. n s f f , 124ft, 134ft,
138ft, 162ft, 175ft. Norelius pekar på att en
förutsättning för att rätt förstå den subjek
tiva utgångspunkten är att rätt skilja mellan
»kristlig visshet« (objektivt), och »trosviss
het« (subjektivt). Norelius 1908, s. 129ft.
Norelius styrker sitt avvisande av kritiken
om subjektivism med att citera den »genial
iske dogmhistoriker« R Seeberg: »Såsom
hvarje vår visshet om en objektiv realitet påpekar han - i sista hand är grundad på vår
egen subjektiva verklighet, på den inverkan,
objektet utöfvat på oss och som vi i vårt inre
hafva en omedelbar erfarenhet af, så måste
vi för den specifikt kristliga vissheten gå till
baka till den kristnes allra innersta erfaren
heter, det som gör honom till kristen: den
kristnes tro och den kristnes kärlek.«
Norelius 1908, 163 n. 1. Intressant är att
notera att Norelius dessutom visar på att
Frank tar avstånd från en bestämd kun
skapsteori och strävar efter en »annan ex
pressiv verbis« (uttryck), detta hittar han i
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den etiskt-religiösa erfarenheten som är
omvändelsen och pånyttfödelsen. Och yt
terligare att han i och genom denna utgångs
punkt avsäger sig »tävlan« med rent filoso
fiska strävanden. Norelius 1908, s. 156L
Men Norelius menar sig se Kants inflytande
och upprepade gånger möta Fichtes lära om
jaget och även Hegels filosofi i Franks sys
tem. Och att Frank »icke blott rönt ett både
djupt och varaktigt intryck av nämnda stor
män inom tänkandet värld ...« Norelius
1908, s. i5 o f.

angående de s.k. gudsbevisen riktas mot att
Kant (i det kosmologiska beviset) ansåg att
orsakskedjan avbröts på ett godtyckligt
sätt, d.v.s. att från det (synligt) skapade
övergå till något (osynligt) icke-skapat.
Detta vill alltså Perman inte betrakta som
ett »godtyckligt« avbrott, utan som något
inneboende i tron själv.

43 Kurtén fäster uppmärksamheten på att
begreppet »existentiellt« inte ska förväxlas
med Bultmanns existentialism, då detta läg
ger tyngdpunkten på individen och dess
36 Norelius 1908, s. 179. (Norelius kursiv.) utom inte tycks ta i beräkning den sociala
förankringen, vilken Kurtén vill fånga ge
37 Norelius 1908, s. 187 n. 2. (Norelius
nom att tala om ett existentiellt perspektiv
kursiv.)
på tron. Kurten 1995, s- 2 52 n - 2 4 * Kurtén
38 PMH 1953, s- 55' (Sam Perman, dom menar vidare att Wittgensteins tänkande:
prost i Luleå domkyrkoförsamling.)
»... har den förtjänsten att det inte, såsom
39 PMH 1953, s. 5^ff, 60. Perman följer R. ett existentialfilosofiskt influerat tänkande
Otto som under 1920-talet såg det nödvän (Sören Kierkegaard, Bultmann), riskerar att
digt att förklara både »det Heligas« plats stanna i en radikal individualism«. Kurtén
och funktion i människan och dessutom att 1997, s. 142L
hon i sitt »själsliv och förnuft har som dess 44 Hedenius 1949, s. 35.
ursprungligaste egendom ett förborgat an
45 Kurtén 1997, s. 138.
lag till religion«. 0 ^ 0 1 9 2 4 , s. i45ff.
46 Kurtén 1995, s. 87ff.
40 PMH 1953, s. 57f, 6of, 69. Även om
Otto (i modifierad form) använder sig av 47 Kurtén 1987, s. 28ff. Här understryks att
Kants kunskapsteori och begrepp anser han Wittgenstein och de som följt honom i kriti
det möjligt att nå kunskap om Gud, trots ken mot den atomistiska språkförståelsen
förnuftets
begränsade
förmåga
att omfattar en existentiell, menings- eller
begreppsligt fatta Gud - i erfarenheten och kontextinriktad religionsfilosofi som beto
känslan av en »numinös själsstämning«, nar att kontext och språk utgör ett »språk
d.v.s. i känslan av intighet och litenhet inför spel«, d.v.s. att språket har sin speciella
Guds helighet som »sui generis« (något en funktion och mening i en bestämd kontext.
samt i sitt slag). Kunskap är möjlig att nå, Det är därför felaktigt att överföra språkliga
men detta kräver att det rationella och det kriterier från ett icke-religiöst (t.ex. natur
irrationella moment som det heliga rymmer i vetenskapligt) till ett religiöst sammanhang.
sig, i ömsesidig växelverkan genomtränger Se även s. 49, 63.
varandra
i
människans
själsliv.
48 Kurtén 1997, s. 81-103.
Sammanflutna och förenade överskuggas
alltid det rationella av det irrationella, samti 49 Wittgenstein 1981, § 94.
digt som det irrationella dras mot det ratio 50 Kurten 1987, s. ii3 f f , ii7 f f .
nella. Den erfarenhet som Otto menar vara
otillgänglig och outsägbar, den som inte kan 51 Kurtén 1987, s. 115L
utsägas och klargöras för en fördjupad för 5 2 Kurtén menar att det är fruktbart att ur
ståelse, ligger inom mystikens område. Se skilj a fyra typer av religiösa utsagor. En av
Otto 1924, spec. s. 7-19.
dessa är de »grundläggande övertygelser
na«, till vilka t.ex. utsagan »Gud finns och
41 PMH Luleå stift 1953, s. 6 iff.
verkar« hör. Dessa utsagor har en logisk roll
42 PMH 1953, s- *>5ff, 70. Permans kritik
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i att fungera som obevisbara förutsättningar
inom språkspelet (den bestämda kon
texten). De ska vidare förstås som realis
tiska i den mening att de är utsagor om nå
got som existerar oberoende av oss, om en
transcendent verklighet. Dess logiska roll
innebär att denna verklighetsförankring
inte kan prövas. En andra typ av utsaga är
påståenden som kan prövas i förhållande till
data, som anses gälla inom det bestämda
språkspelet, t.ex. bibel och bekännelse
skrifter. Kurtén betonar här utsagornas be
roende av sin kontext (intersubjektiviteten),
och personliga engagemang för att fungera
som sanningar om en verklighet. Kurtén

1987, s. ii7 f f . Vidare sägs, att: »Påståen
den är sanna p.g.a. fakta, men fakta är ing
enting som är givet oberoende av våra
språkspel. Tvärtom är det inom språkspelet
som det avgörs, eller visar sig, vad som be
traktas som fakta i det aktuella samman
hanget.« Kurtén 1987, s. 107. Jmf. Taylor
1989, s. 4 9 if.
53 Kurtén 1998, s. 85.
54 Kurtén 1998, s. 101. (Kurténs kursiv.)
55 Taylor 1986, s. 58.
56 Lindfelt 2001, s. 306.
57 Kurtén 1997, s. 25. (Kurténs kursiv.)
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7- Språket som botemedel

7.1 Introduktion
För att göra den art av individualism som finns inneboende i det låg
kyrkliga arvet tydligare, behöver såväl frågan om betoningen på den
enskilda människan som stiftets existentiella perspektiv på tron ytterli
gare utvecklas. Det prästmötesmaterial som lyfter fram psykologin och
dessutom biktens återkomst, som svar på psykoanalysens utmaning m ot
den kyrkliga själavården, kan föra oss närmare ett möjligt svar på de
nyss ställda frågorna. Även om psykoanalysen aldrig blev ämne för ett
prästmöte i Luleå stift visar de möten som berör den psykologiska di
mensionen, att de aktiva ansåg det möjligt att ge plats för denna dimen
sion i själavården. De kunde också mena att kyrkan hade något att lära
av psykoanalysen, trots dess annorlunda bakgrund och mål. Här kan vi
anta att det är den framträdande plats den enskilda människan har i
stiftets trosperspektiv som gör dem öppna för den psykologiska dimen
sionen. Dessutom kan detta antagande grundas på att psykoanalysen
som metod delar ett inre släktskap med bikten och med den för stiftet så
betydelsefulla växelverkan, som tolkning av relationen mellan det transcendenta och det immanenta. Dessa tre, psykoanalysen som metod,
bikten och växelverkan, riktar nämligen uppmärksamheten på frågorna
om människans och språkets natur.
Förutom 1600-talets »vetenskapliga revolution« som ställde det sub
jektiva m ot det objektiva som två oförenliga motsatta poler, anser Tay
lor att det är expressivismen och känslan av en meningsförlust som har
gjort frågorna om språket till vår tids stora fråga. I expressivismen hand
lar språket inte bara om att klä tanken i ord, det är inte bara ett medium
för att beskriva världen. Det expressiva språket har en ytterligare dimen
sion som innebär, att vår uppfattning om världen vilar på att språket är
konstitutivt för känslan. Språket som grundläggande för identitet och
personlighet är, enligt Taylor, i sig självt aktivitet, en »skapande verk
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samhet«, det är ’energeia’ inte bara ’e rg o rì, ett »färdigt verk«. Det är
inget vi har full kontroll över, snarare är språket ett oöverblickbart m e
dium vilket vi är omslutna av och som inte till fullo kan utforskas.1
Eftersom jag vill mena att det i pietismen finns ett inflytande från
expressivismen påverkar denna vidgade definition av språket, på grund
av den betydelse som känslan tillskrivs, den bestämning som görs av
stiftets existentiella perspektiv. Inflytandet blir då även betydelsefullt för
vår bedöm ning av lågkyrklighetens och stiftets förhållningssätt till
individualismen. Hitintills har vi funnit att den starka tonvikten på tros
erfarenheten, på det individuella och personliga, inte utesluter att de
aktiva samtidigt framhåller en nödvändig balans mellan det subjektiva
och det objektiva, vilket också blir bestämmande för balansen mellan
den individuella och den kollektiva dimensionen. Den för stiftet ideala
balansen såg vi till exempel tydligt uttryckt i en av de teser som Fellström
presenterade i prästmötesavhandlingen 1947, där han menade att tron
inte kan grundas på erfarenhet och känsla, men ändå inte finnas till utan
erfarenhet och känsla. Kritiken m ot den tidiga lågkyrklighetens vilja att
hålla samman det objektiva och det subjektiva är ett annat och tidigare
exempel på strävan efter jämvikt. Vi minns att Beckman i 1800-talets
kyrkodebatt menade att han av somliga kunde uppfattas förneka den
innerliga religiositeten och subjekts frihet, när han försvarade den rena
läran och kyrklig ordning. Och att han å andra sidan av somliga kunde
uppfattas förneka den rena läran och kyrklig ordning, när han försva
rade den innerliga religiositeten och subjektets frihet. Den grundläg
gande ansatsen i högkyrklighetens kritik av lågkyrklighetens försvar av
det subjektiva, erfarenhetens och känslolivets betydelse, kan sägas ha
varit att definiera och upprätthålla distinktionen mellan objektivt och
subjektivt, oavsett den syntes de menade sig söka. M en fokuseringen på
människan som typiskt för den moderna identiteten, måste, sett utifrån
det idéhistoriska perspektivet, tänkas ha varit omöjlig att övervinna re
dan då kyrkodebatten pågick som mest intensivt. M ed de nya moraliska
källorna, jaget och naturen, följde en ofrånkomlig successiv internalisering också av den traditionella, Gud som moralisk källa. Hänvisningen
till människan själv var redan under debatten en integrerad del i den
moderna människans jaguppfattning.
Syftet i detta kapitel är lyfta fram det expressiva språkets roll i stiftets
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perspektiv på tron. Det är detta språks funktion som leder Beckman och
senare Fellström till att anse att trons så kallade objektiva sida, tradition
ell lära eller kyrklig ordning, inte behöver står i motsats till den subjek
tiva erfarenheten och känslan. När dessa till synes motsatta ståndpunk
ter inte bedöms som oförenliga, behöver inte heller det individuella stå
i motsats till det kollektiva. Genom att undersöka den själavårdande
dimensionen i kyrkans liv kan vi på ett klarare sätt förstå lågkyrklighetens betoning på subjektet. Denna dimension visar att den art av individ
ualism som finns inneboende i stiftet betraktar människan som en själv
tolkande varelse.

7.2 Kort om psykoanalysens idéhistoriska rötter
Kapitlets syfte ställer inte krav på kunskaper om psykoanalysen som så
dan. Men eftersom den blev en utmaning som gav kyrkan anledning att
återaktualisera bikten, och inte minst därför att jag menar att den har
något gemensamt med stiftets uppfattning om människan, bör vi placera
psykoanalysens uppkom st på den idéhistoriska tidsaxeln. I Sigmund
Freuds psykoanalys möts upplysningens och romantikens människosyn,
samtidigt som den delar 1800-talets kritik m ot romantikens vision av
naturen som genomsyrad av godhet, ett uttryck för andliga och mora
liska krafter. Den anti-romantiska strömningen, som kan anses vara en
fortsättning på den materialistiska upplysningens kritik av deismens tro
på Försynens ordning, når en höjdpunkt i vissa former av 1900-talets
modernism som ny kulturströmning. M en oaktat kritiken förenas m o
dernism och romantik i protesten m ot det instrumentella tänkandet och
det växande intresset för övergripande naturvetenskapliga förklarings
modeller. Inom modernismen kunde protesten, lika väl som vad vi såg
gälla Rousseau, ta sig uttryck i en återaktualisering av världen som fallen
natur. Naturens ursprungliga godhet och skönhet hade blivit fördold av
människan själv.
Taylor lyfter fram Arthur Schopenhauer som blivit känd för att vara
en av dem som gick allra längst i antipati m ot både romantiken och
modernitetens utveckling. Han försökte avslöja naturen som genom 
syrad av en alltigenom vild amoralisk kraft, och dessutom gentemot
Kant mena att vi kan ha kunskap om »tinget-i-sig«, definierat som »värl

den som vilja«. En vilja som är inbegripen i en ständig rastlös strävan att
uppehålla sin existens och manifesterad i människan som en omättlig
vilja, omöjlig att tillfredsställa. M änniskan behärskas av en obetvinglig
driftsmässig amoralisk natur. Taylor framhåller att denna filosofi är
grundad i en föreställning om en oöverkom lig känsla av synd och skuld,
och en längtan efter en lika ouppnåelig harmonisk enhet mellan naturens
driftsmässiga begär och förnuftets frihet. Han jämför Schopenhauer
med Luthers vånda över synden och skulden, vilken nådde sin kulmen i
upptäckten av en utifrån kommande befrielse, rättfärdiggörelsen genom
tron. Denna väg stod enligt Taylor inte öppen för Schopenhauer, vars
filosofi han uppfattar som en medveten protest m ot kristendomen och
dess föreställning om att viljans omskapande var beroende av en utifrån
kommande kraft. Schopenhauer hänvisar istället till konsten, som vi sett
bli något av ett substitut för religionen. Endast i den estetiska kontemplationen kunde människan omskapas genom sin egen skapande förmåga
[creative imagination] och nå befrielse, om än bara temporärt, från det
lidande som den i det närmaste tygellösa viljan orsakade. Arvet från
Schopenhauer blir både ett förnekande av och en fortsättning på rom an
tiken. Naturens godhet förnekas men kvar står behovet av och längtan
efter delaktighet i något större, även om detta bär med sig en kamp
mellan moral och amoral, att ständigt hålla det »dionysiska« inom oss
under kontroll. M en att fly undan kampen och därmed bli avskuren från
naturen skulle innebära tom het och ett förkrympt liv.2
Taylor påminner om att lika väl som Schopenhauers filosofi föregrep
Freuds grundliga religionskritik, gav hans idé om människan och natu
ren inspiration till Freuds doktrin om det omedvetna som styr både
tanke och känsla. Taylor finner att det är Schopenhauers definition av
viljan som är prototypen till Freuds begrepp »detet«, människans om ed
vetna instinktiva och irrationella styrande krafter. Och vi kan känna igen
Schopenhauers språk i Freuds bestämning av att det är en »mörk, okäns
lig och kärlekslös kraft inneboende i människan själv som determinerar
hennes liv«.3 M en i den mekaniska kontroll som »jaget« utövar gente
m ot detets impulser återspeglas Descartes och Lockes objektivering och
instrumentella kontroll över vårt själsliv. Psykoanalysen blir en bland
ning av 1600-talets vetenskapliga dualistiska m änniskosyn, romanti
kens expressiva uttryck som skapar helhet, och modernismens tilltro till
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människans egen kreativa, omskapande förmåga. Taylor ger sitt erkän
nande till psykoanalysen som m etod - insikten i språkets funktion och
den tolkande ansatsen. I känslan av existentiell ångest och m eningslös
het blir den en tillgång för människan i en »schopenhaueriansk« värld.4

7.3 Psykoanalysen utmanar den Svenska kyrkan
I boken Själavård ifrågasatt menar Hans Sjöström att det är omöjligt för
oss idag att förstå hur starkt psykoanalysen kunde både uppröra och
attrahera. Ingen som försökte tolka tidens tecken kunde förbli oberörd.
Den kyrkliga debatten som tog fart under mellankrigstiden präglades
såväl av en vilja att pröva och behålla det som befanns värdefullt, som av
ovilja och onyanserat avståndstagande.5 Psykoanalysen såg ut att kunna
ersätta kyrkans roll i omsorgen om människan:
Så öppet har ingen vetenskap och ingen ideologi tidigare hotat själva
nerven i kyrkans omsorg om den enskilde. Psykoanalytikern eller själsläkaren tycktes på väg att ersätta prästen som människors tröstare och
läkare av sargade sinnen.6
När psykoanalysen kom hörde kanske kyrkans själavårdare till de minst
beredda. Kyrkans teologer syns inte nämnvärt ha tagit till sig den hand
ledning som Carl Norrby, professor i praktisk teologi i Uppsala, redan
1899 tillhandahållit. Genom den 500-sidiga Läran om den kyrkliga
själavården m ed avseende på förhållandena inom Svenska Kyrkan hade
Norrby för avsikt att introducera psykologins kunskaper i den kyrkliga
själavården. Om denna själavårdslära kan i korthet sägas att den är inrik
tad på både församlingen och den enskilda, och att dess metod är grundad
i diagnostik och pedagogik med tyngdpunkten på den individualiserade
språkliga dialogen. Dessutom att det främsta kunskapskravet som ställs
på själavårdaren är människokännedom, psykologisk insikt och andlig
vishet, som nödvändigt för att kunna skilja mellan »hysteri och sorg efter
Guds sinne«. Själavårdens centrum är ’o rto to m e i\ ett rätt delande av san
ningens ord.7 Det var först när psykoterapeuten Poul Bjerre 1919 krävde
att själavården skulle inriktas på »psykologisk människobehandling«
som kyrkans själavård verkligen kom i fokus. Här anser Sjöström att det
inte var den ledande teologin som antog denna utmaning, snarare var det
företrädarna för det praktiska församlingslivet:
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Hur man än vrider och vänder på problemet, kan man inte komma ifrån
att teologin lämnade själasörjarna i sticket, antingen genom att spela ut
den klassiska själa vårdslitteraturen eller Luther mot de nya psykologi
erna eller genom att å ena sidan säga att Guds ord eller budskapet eller
evangeliet är det högsta, å den andra påstå att det kan vara bra med
någon kunskap i psykologi. Men på vilket sätt kan de gå samman? Teo
login kommer bara till gränsdragningsfrågorna, går aldrig över gränsen
för att undersöka förhållandena.8
Sjöströms diskussion om kyrkans oförmåga att handskas med den psy
kologiska dimensionen och psykoanalysens utmaning lyfter fram den
ledande lundateologins svårigheter med att göra antropologin rättvisa.
Detta fick enligt Sjöström till följd att Arvid Runestam, professor i teo
logisk etik i Uppsala, tvingades in i ett »tvåfrontskrig«. På den ena sidan
stod lundateologins m änniskosyn och på den andra psykoanalysens.
Även Carl-Erik Brattemo, professor i klinisk psykologi, lyfter fram
lundateologen Nygrens förhållningssätt till den psykologiska dimension
en i den kristna själavården. I boken Själens vård & Psykologin kritise
rar Brattemo det avstånd Nygren intar till människan som människa,
och menar dessutom att detta förhållningssätt var utmärkande för den
själavård som ditintills bedrivits inom den Svenska kyrkan. Sjöström
anser att Nygrens ställningstagande i Herdabrevet 1949 fick till resultat
en principiellt stor misstro till allt som gick under namn av psykologi.9
Brattemo i sin tur anser det vara klart, att den mening Nygren ger uttryck
för i Herdabrevet är att den kristna själavården endast sekundärt befattar
sig med människans psykiska konflikter:
Vi är budbärare. ... Därför skall själavård liksom allt annat en präst gör
ses mot bakgrunden av att hans primära uppgift är att bära fram ett
gudomligt budskap. ... Förvisso har prästen att vara själasörjare. Blott
alltför mycket har denna uppgift kommit att träda i bakgrunden. Men
meningen är dock icke, att prästen skall ha att från allmänna synpunkter
sörja för mentalhygienen inom församlingen. Det är en sekulariserad
syn, som parallelliserar prästens själavårdande uppgifter med psykoterapeutens. ... Kristen själavård har icke såsom sitt egentliga föremål
själsliga konflikter som sådana utan den har att göra med människan
såsom tilltalad av det gudomliga budskapet.10
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Nygrens inställning till m änniskan, psykologin och själavården kan
jämföras med biskop Jonzon och det sätt på vilket han i Herdabrevet
1938, det vill säga tio år tidigare än Nygren, talar om kyrkans själavår
dande uppgift och m öte med psykologin:
Kristendomens tankevärld kan och får icke isoleras från tidens forskning
och tänkande. Detta är icke ett medgivande åt »tiden«, utan en förpliktelse
och ett krav som innebor i tron själv. ... Den måste önska att dess värld
konfronteras med allt det som den nyare psykologien bragt i dagen rörande
själslivets beskaffenhet och lagar,... Den måste vilja detta, om den själv vill
vara och hävda sig som verklighet. Upphörde den att vilja och eftersträva
det, skulle den icke blott mista sin talan bland de människor den vill tjäna,
utan också förr eller senare mista sin egen inre frimodighet. Den kan vilja
det, med all risk det må innebära, därför att den vet att Gud, som den tror
på, är all verklighets Gud, skapelsens såväl som återlösningens.11
... det som skänker oss de rikaste och heligaste erfarenheterna i vårt
kall: [är] när det förunnas oss och fordras av oss att taga emot medmän
niskors förtroende rörande livets svåraste hemligheter och själens djupaste
frågor. Intet behövs väl bättre i denna tid än sannskyldig själavård. Äro vi
skickade därför? Finns det rum för denna uppgift i vår verksamhet?12
Vårt psykologiska vetande skall vara så smält, så sammansmält med
människokärlek, att det skjutits undan ur medvetandets blickpunkt.
Annars förvillar det kärlekens friska och levande iakttagelse. Vi skola ha
det, som hade vi det icke.13
Vi ser här att Jonzon inte betraktar den »själsliga konflikten« som
något sekundärt och främmande i kyrkans liv, tvärtemot sägs m ötet med
den konfliktfyllda själen höra till »de rikaste och heligaste erfarenhe
terna«. Är det lågkyrklighetens öppna inställning till det personliga och
det existentiella perspektivet som leder Jonzon till en betydligt mer öp
pen attityd inför människans inre och de individuella själsliga behoven?
Kyrkans möte med psykoanalysen blev, som vi tidigare sett, inte ett
utvalt ämne för något prästmöte i Luleå stift, inte ens under mellan
krigstiden då debatten om psykoanalysens fördes mer tydligt både inom
och utom kyrkan. M en den psykologiska dimensionen finns närvarande
redan i prästmötet 1915, i diskussionen om själavården som ett utflöde ur
församlingsvården. Genom att psykoanalysen återaktualiserade bikten i
själavården var bikten temat i 1941-års prästm öte.14
225

7-4 Prästmöten under biskop Bergqvists ämbetstid
7.4.1 Själavården som ett utflöde ur församlingsvården
Ossian Nordenstam s prästmötesavhandling 1915, Pastoral bygdeverksam het m ed särskildt a f seende fästadt vid förhållandena i Luleå stift, har
ett samband med den så kallade religiösa individualismen som vi mötte
i kapitel fyra. I anslutning till detta problem presenterar Nordenstam en
metod för en fungerande församlings- och själavård som tydligt ansluter
till Norrbys tidiga själavårdslära, vilken betraktar den enskilda själa
vården som ett utflöde ur församlingsvården. Som sådan var den, för
utom det som tidigare nämndes, även inriktad på att hejda den pågående
kyrkliga splittringen.15
Den själavård som stiftet vid denna tid finner tillämpbar har således
både ett individuellt och ett kollektivt mål, vilka sammanfaller till ett
enda eftersom den enskilda och församlingen förstås utgöra en organisk
helhet. M ålet beskrivs av Nordenstam som »den enskildes teoretiska
och praktiska fullkom nande till Gudsm änniska«, och »lokalförsam 
lingens fullkomnande till kongruens med det ideala«. Sagt med biskop
Bergqvists ord, den enskilda m änniskans och försam lingens gem en
samma mål är en »fortgående andlig tillväxt upp till H onom som är
huvudet för försam lingen«.16 Centralt i metoden för att uppnå detta mål
är personkännedom och en individualiserad förkunnelse, grundad i kategorisering och diagnostisering. Det handlar enligt Nordenstam om att
lära känna människan fysiskt, psykiskt, religiöst och etiskt, att veta vilka
karaktärsdrag hon präglats av genom de skilda livsvillkoren. Syftet med
den grundliga personkännedomen är motiverad genom att all försam
lings- och själavård ska utgå från individuella behov. Här kan vi lägga
märke till att den m etod som stiftet anser tillämpbar tar sin utgångs
punkt i det individuella, den bejakar såväl den psykiska som den reli
giösa och etiska dimensionen. I prästmötesavhandlingen låter N ordens
tam bönderna, som stiftets majoritetsgrupp vid denna tid, stå som m o
dell. Han beskriver den »flegmatiske« bonden, vilken sällan låter sitt
känslomässiga jämviktsläge rubbas, och för vilken de spekulativa idéer
nas värld är »terra incognita«. Som ett resultat av det omgivande fromhetslivet, av fostran i kyrka, skola och hem äger han en »religio naturalis«.17 Även om denna nedärvda tro innebär en kunskap om Guds
helighet och rättvisa dom , som därmed leder till strävan efter att leva i
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fromhet, är den enligt Nordenstam inte fullt tillräcklig. Denna nedärvda
tro måste övergå till att vara en personlig, medvetet tillägnad tro:
Att denna nedärfda, af sed och bruk bestämda fromhet medvetet och
personligt tillegnas och att förgårdskristendomen ledes in i templets inre
rum, det är ett mål, hvartill den pastorala verksamheten bör syfta.18
M ålet är alltså att leda m änniskan dels från en tro präglad av försanthållande till en medveten tro, och dels från »förgårdskristendom till tem p
lets inre rum«, det vill säga in i församlingens mitt, till den församlingskärna som Bergqvist talade om i samband med behovet av den religiösa
socialisationen. Nordenstam påminner om att det allra bästa tillfället för
en individualiserad förkunnelse är de mindre samlingarna och hus
förhören, som oavsett namnet inte ska ske i förhörets form. I stället är
det didaktiken och samtalet som ska stå i centrum. » ... frågor uppkastas,
som ge anledning till meningsutbyte mellan lärare och åhörare. Ju mera
åhörarnes aktivitet kan framkallas desto bättre«. Genom ämbetsberättelserna framgår tydligt att stiftet under hela 1900-talets första hälft
värnar om dessa små grupper och ser ett stort värde i »husförhörets«
språkliga dialog.19
Nordenstam lyfter fram kyrkolagen och prästlöftena och påminner
om att dessa föreskriver sjukbesöken som skyldighet. Och dessutom att
de enligt kyrkohandbokens 71e kapitel är skyldiga att underrätta sig om
den sjukes »själstillstånd«. M ed samma m etod, personkännedom och
individualisering genom kategorisering och diagnostisering, vilket
Nordenstam betonar är ett medel och inte ett mål i sig, måste den sjuka
människan ledas till »själfpröfning inför Gud rörande den ställning han
intager till synd och nåd«, det vill säga till större självkännedom och
andlig insikt. M ålet är att utröna, som Nordenstam säger med Luthers
terminologi: »om och i hvad mån ... religio naturalis blifvit en religio
relevata och om accensus m ognat till fiducia och fides. ... M an blandar
så lätt samman hvad man vet och genom fostran bekommit med hvad
som är ens verkliga egendom «.20 På landsbygden, menar Nordenstam ,
handlar det oftast om att själavårdaren måste skaffa sig kännedom om
huruvida tron har stannat vid det nedärvda försanthållandet, eller om
den m ognat till en »förtröstansfull förvissning om barnaskap hos Gud«.
Eftersom människan i sin självrannsakan, med avseende på synd och
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nåd, aldrig når längre än till »månne och måhända« understryker han,
och denna gång i rak m otsats till vad lagen i detta fall föreskriver, att de
aktiva har full frihet att frångå kyrkohandboken i detta stycke. De behö
ver inte som handboken föreskriver använda sig av den villkorliga av
lösningen (förlåtelsen). De kan utifrån evangeliet självt bruka den ovill
korliga förlåtelsen, då det handlar om att från det otillräckligt subjektiva,
de egna känslorna, visa på det oföränderligt objektiva, på uppenbarelsen
i Kristus liv, död och uppståndelse. »Skulle samtalet ge vid handen, att
skuldkänsla och nådesbehof saknas, hvad är då att göra?« Nordenstam
gör här bruk av »nyckelmakten« och menar att sanningen kräver att de
vid dessa tillfällen uppskjuter »begåendet av Herrens nattvard«.21
Den församlings- och själavård Nordenstam presenterar syftar till att
uppnå tre mål »organiskt« förenade i ett, det vill säga omöjliga att rang
ordna eller ställas i motsats till varandra. Den mer teoretiskt inlärda tron
som ett försanthållande ska ledas till en medveten personlig tro och tros
visshet. Den är dessutom ämnad att bekämpa den »religiösa individua
lismen«, målet är en större medvetenhet om ansvaret i församlingen. Det
tredje målet handlar om att förverkliga intentionen i ungkyrkorörelsen.
Här visar Nordenstam på »det nyvaknade kyrkliga intresset« och den
»stora tanken«, »Sveriges folk - Guds folk«. M ålet är att kristendomen
ska genomsyra samhällslivet genom lokalförsamlingen. Detta kräver att
de aktiva avvisar vad Nordenstam i sin tur kallar den reformerta individ
ualismen som lagt all tonvikt på det individuella målet och låter, med
Bergqvists uttryck, föreningen bli ett substitut för församlingen. M en i
samma stund som Nordenstam lyfter fram församlingen understryker
han att de aktiva i stiftet måste vara vakna inför »den motsatta faran, att
enligt katolsk doktrin glömma individen för sam fundet«.22

7.5 Prästmöten under biskop Jonzons ämbetstid
7.5.1 Den bortglöm da bikten
När bikten åter blev ett aktuellt begrepp inom kyrkan gällde det för det
lågkyrkliga stiftet att legitimera dess återkomst som något lutherskt. Det
fanns ett behov av att göra tydligt att biktens framträdande från dess
undanskymda plats inte var en ytterligare ceremoni som ingick i 193040-talens kyrkorenässans, som kunde uppfattas behäftad med starkt
högkyrkliga och till och med katolicerande drag. I prästmötet 1941 syf
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tar därför Sven Hedenbergs prästmötesavhandling B ikt och avlösning
till att förklara, att den kyrkliga själavården har sitt ursprung i bikten,
och dessutom att understryka själavårdens egenart och mål.
Hedenberg finner själavårdens ursprung i de gammaltestamentliga
profeternas typiska uppmaning till bättring och omvändelse, vilken le
ver vidare inom den nytestamentliga församlingen förstärkt genom upp
maningen att bekänna synden både inför Gud och medmänniskor. När
Hedenberg i den historiska exposén över själavårdens historia når fram
till reformationen lägger han stor vikt vid Luther, som kunde säga att
han »för länge sedan skulle ha varit både övervunnen och strypt av djä
vulen« om inte möjligheten till bikt och avlösning, eller syndabekännelse
och syndaförlåtelse, hade funnits.23 Den främsta förklaringen till varför
kyrkan inte har en fungerande själavård finner Hedenberg i 1800-talets
radikala förnyelse av de kyrkliga böckerna. Dessa kunde slutgiltigt, efter
att biktens rätta betydelse en längre tid stått på avskrivning, frånta kyr
kan dess främsta instrument för en fungerande själavård.
Den första radikala förändringen som de nya kyrkböckerna innebar
var att det stycke i Luthers lilla katekes, O m huru man skall lära de
enfaldiga a tt bikta s/g, vilket avhandlar den enskilda bikten eller skrifter
målet gick förlorat i utbytet av Svebilius katekes m ot 18 1 o-års lindblom 
ska katekes. När sedan förlåtelsen (avlösningen) i 1811-års kyrkohand
bok kunde formuleras villkorlig - »är denna eder syndabekännelse upp
riktig, eder bättring allvarlig, eder tro rättskaffens, så försäkrar jag« kan Hedenberg ge stiftets »läsare« rätt när dessa 1844 vände sig till
kungen med krav på revideringar.241 den villkorliga förlåtelsen ansåg de
nämligen att kyrkan avvek från Luther och predikade en lära som hän
visade till människan själv. Den satte sin tillit till människans egna m o
raliska förmåga att hålla lagen, istället för till Kristus och trons m ottag
ande av syndernas förlåtelse. Lika obibliskt fann läsarna »bindenyckelns«
borttagande, genom vilken »de obotfärdiga ... borde övertygas om att
de har sina synder i behåll.« Detta såg vi Nordenstam tillämpa i frågan
om nattvarden. Hedenbergs kritik av kyrkans riktlinjer står i nära sam
klang med Nordenstam s. Båda ger sitt medgivande till att de aktiva i
stiftet med gott sam vete kan frångå kyrkohandbokens föreskrifter.
Hedenberg påminner dessutom om att medan regeringen kunde avslå
protesten från läsarna, så tvingade missnöje från andra håll till revide• 229 •

ring. M en den förändring som därigenom kom till stånd blev enligt hans
mening både vag och ofullständig. De reformer som många därför »ro
pat på«, och i vissa fall debatterats och genom förts, har inte lett till annat
än att bikten i det närmaste försvunnit genom en fortsatt gradvis tillba
kagång.25 De båda opponenterna, Leo Ekmark och Henrik Carlson26,
ger Hedenberg rätt i att biktens förfall och gradvisa försvinnande är ett
säkert tecken på att kyrkan försummat själavården. Den allra yttersta
orsaken till försummelsen finner de gemensamt i en förändrad syn på
begreppen synd och nåd, trons förlåtelse och befrielse. Ett bevis för
denna förändring är de nya kyrkoböckerna.
Hedenberg anser att grundtanken i försvaret av 1811-års handbok
gick ut på att framhålla »predikstolen som det förnämsta«. Den enskilda
människans behov av en mer påtalad förlåtelse och befrielse gavs liten
betydelse.27 Han ägnar därför en stor del av avhandlingen åt Luthers in
ställning till bikten, vilken han finner ha varit den samma från den första
till den sista av hans skrifter. Genom studiet av Luther kan han mena att
när kyrkan gjorde sig av med bikten och avlösningen, gjorde den sig sam
tidigt av med själva kännetecknet på den kristna människan. Och när
»nyckelmakten« inte längre var i funktion så hade kyrkan på samma gång
gjort sig av med det yttersta kännetecknet på den kristna församlingen.
Hedenberg understryker att Luther, som betraktade bikten som självård
ens främsta instrument, gav denna en given plats inom det allmänna
prästadömet. M ed biktens försvinnande försvann därför också det all
männa prästadömets grundläggande funktion, trots att detta var centralt
i Luthers uppfattning om den kristna gemenskapen. Dessutom framhåller
Hedenberg att Luther påvisat, att den kristna människan som vill leva i
trosvisshet inte kan undvara det allmänna prästadömet. Följande citat av
Luther är bara ett av de många genom vilka Hedenberg betonar det värde
Luther satte på det allmänna prästadömets funktion:
»Ty för vilken vill du klaga din brist, om icke för Gud? Och var finner du
Gud, om icke hos din broderi Han kan med Guds ord styrka och hjälpa
dig«.28 »... Nu, käre Gud, har jag för min broder inför dig bekänt och
uppenbarat min synd och i ditt namn förenat mig med honom och begärt
nåd; så har du av stor nåd tillsagt: det som varder bundet, det skall vara
bundet, det som varder löst, det skall vara löst, ...« 29
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Bikten och det allmänna prästadömet har enligt Hedenberg ett nära
samband. De legitimerar ömsesidig varandra genom att bikten inför en
»broder« ger större visshet i troslivet än en bikt som i alla förhållanden
stannar mellan den enskilda och Gud. Hedenberg menar dessutom att en
av de mest väsentliga grundskillnader mellan katolskt och lutherskt
kyrkoliv ligger just i frågan om behovet av trosvisshet.30
Carlsson och Ekmark delar Hedenbergs uppfattning, och Carlson
vill för sin del understryka att det med tanke på trosvisshetens nödvän
dighet och bekännelseskrifternas innehåll är »ogudaktigt« att avskaffa
den enskilda bikten. D et är tecknet på att man varken har förstått
förlåtelsens eller »nyckelmaktens« betydelse. Ekmark vill i sin tur be
tona individualismen och intellektualiseringen som avgörande. Begrep
pen ämbete och kyrka råkade i upplösning då varje enskild gavs ansvar
för sin egen »salighetssak«. Ekmark framhåller vidare att bikten och
ämbetet är ett, att det är i bikten som Gud svarar genom sin kyrka, och
att biktens frånvaro är församlingsupplösande. I och med att bikten vilar
på »jämlikhetens och kärlekens grund«, det vill säga att den pekar på att
alla är syndare och i behov av förlåtelse, så har den en sammanhållande
funktion. Hedenberg och de två opponenterna är ense om att det är den
universellt drabbande och alltid närvarande synden som grundlägger
behovet av bikten i själavården. Detta faktum utesluter psykoanalysen
som dess ersättning.31 Carlsson menar att:
Biktens avtynande beredde i sinom tid väg för denna s.k. själsläkekonst,
»den moderna människans bikt«. Läkaren - icke prästen - blev i stor
utsträckning de oroliga själarnas förtrogne. ... detta bör få vara en bot
predikan för kyrkan.32
Kyrkans försummelse anses ha berett vägen för den mångfald av substi
tut som nu träder in i den kyrkliga själavårdens ställe. Främst gäller det
psykoanalysen, men Hedenberg pekar även på andra antropocentriska
rörelser, såsom Christian Science, M ind Cure M ovem ent och N ew
Thought, vilka han anser vara inriktade på att »harmoniera själens kraf
ter«. Hedenberg säger inte mycket om någon av dessa, utan nöjer sig
med att konstatera att de är m otsatsen till den kyrkliga själavården som
är och måste förbli teocentriskt inriktad.33 Ekmark menar att om inte
kyrkan tar till vara bikten blir denna form av ersättning, som också
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förefaller lättare för den moderna människan att tillägna sig, en ound
viklig utveckling:
En världslig själavård har trätt i stället: psykoanalys m.m., som arbetar
med hypotesen om självläkning genom de krafter, som finnas i själen och
som böra mobiliseras - sådan själavård blir blott antropocentrisk. Vi
dare kommer här en psykologisk faktor in: det är lättare att behandlas
som sjuk än såsom syndare och överträdare.34
Carlsson kritiserar Hedenbergs fåordighet i fråga om psykoanalysen.
Hedenberg har nöjt sig med att förklara giltigheten i biktens återkomst
och i stället för att närmare diskutera de nya rörelserna vänt sig till
främst W. James och R. H. Thouless, vilka Hedenberg betraktar som
tillförlitliga religionspsykologer. Genom dessa har han funnit att de ak
tiva i stiftet inte helt och hållet behöver avvisa psykoanalysen.35 Den
kyrkliga själavården har något värdefullt och positivt att lära av den
psykologiska dimensionen:
I fråga om bikt och avlösning kan själasörjaren av psykoanalysen lära att
ställa sig på den sjukes nivå och därigenom få verklighetstrogna upplys
ningar om och inblick i den sjukes själsliv. Vidare får han lära individualpsykologiens absoluta nödvändighet, som terrängprövning och
jordmånslära om andens åker - innan besåning kan ske.36
Också Carlsson anser att de, trots psykoanalysens alltigenom antropocentriska inriktning, har något att lära:
Vi kunna nog tillägga, att vi tacksamt ha att lära en hel del av psykoana
lysens kartläggning av människohjärtats värld. Men dess tro på, att det
i själavården blott gäller att aktivisera naturens egen läkekraft på det
psykiska planet må vi icke godtaga. Analysens konst är icke nog. Till
diagnos måste komma terapi på kristen grund. Skuldkänslan är det dju
paste i själens nöd. ... Djupen i människosjälarna äro för stora, för att
någon mänsklig psykoanalys skall kunna bringa varaktig och verklig
hjälp.37
Hedenberg lyfter fram Oxfordgrupprörelsen och menar att också av
denna lutherska rörelse har kyrkan något att lära. Som föregångare och
inspiratör till biktens återkomst har den visat på att den klart uttalade
bekännelsen är nödvändig både för människans gudsrelation och rela
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tionerna inom den kristna gemenskapen. M en om bekännelsen ska vara
möjlig som en fungerande del i själavården, betonar Hedenberg att kyr
kan måste äga två avgörande egenskaper, öppenhet och tillit. Också med
avseende på denna rörelse hade Carlson gärna sett att Hedenberg gett
större utrymme för diskussion, då det kan tänkas att rörelsen innehåller
en inbyggd riskfaktor. Genom att den bikt som Oxfordgrupprörelsen
har aktualiserat utövas i relativt fria smågrupper, så kallade »houseparties«, finner Carlsson en risk för att behovet av kyrkans förkunnelse
kommer i skymundan. Den nya livsinriktning som bikten är avsedd att
förmedla kommer då snarare att mer handla om en »etisk omvändelse
än en religiös«. Hedenberg avvisar denna utbredda uppfattning, och
menar att det som sker i dessa mindre grupper kännetecknas av samtal
och gemensam trosbekännelse. Både i Luthers skrifter och i de tidigare
nämna psykologiska skrifterna anser Hedenberg, att det finns belägg för
att bedöma bekännelsen inför både Gud och människor som ett utslag
av ett mer innerligt och förandligat tros- och känsloliv. Detta betyder att
de små grupperna verkar befrämjande för kyrkans liv.38
Carlsson och Ekmark är ense med Hedenberg om att den första för
utsättningen för att kyrkan ska kunna återupprätta bikten, är att den
återerövrar det femte stycket i Luthers lilla katekes som grund för kyr
kans undervisning. Hedenberg påtalar det märkliga i att stycket kunde
få försvinna i den radikala revisionen av kyrkans riktlinjer, trots att det
fortfarande hade kvar sin plats i bekännelseskrifterna. De båda oppo
nenterna ser ett stort värde i att Hedenberg gjort klart att önskan om
biktens återkomst inte handlar om vare sig »katolicism eller oluthersk
högkyrklighet«.39 Carlsson understryker, genom att citera den norske
domprosten Arne Fjellbu, att denna återkomst är en livsavgörande fråga
för både kyrkan och den enskilda människan.
»Om det icke bygges en bro över människors själsliga nöd och kyrkans
förmåga att hjälpa, om icke prästen åter blir människors själasörjare i
långt högre grad än vad fallet är nu, är det snart ute med kyrkan som
folkkyrka. Kyrkans framtid sammanhänger med, att prästen återigen
blir själasörjare.«40
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7 -5*2 Själavårdens förändrade förutsättningar
Under samma prästmöte talar Kristian Fellström i orationen Bikten i
själavårde, om de förändrade förutsättningarna för själavård. Han ser
hur kontaktytorna mellan kyrka och samhälle har minskat drastiskt
genom samhällets strukturella omvandling. Den förändrade undervis
ningen inom skolan har minskat kontakten med de yngre, och de kom 
munala vårdinrättningarna har minskat kontakten med de äldre. D ess
utom påminner han om att de förändrade kommunikationerna har bi
dragit till en minskning av själavårdens utövande i stiftet:
En väg att nå hjärtana är nu mera obevekligen stängd för de flesta av oss.
Jag menar de milslånga färderna efter hästskjuts. Dessa färder ha blivit
oss äldre till en ovärderlig hjälp. I skymning och mörker lösas de mest
bundna tungor och öppnas annars sorgfälligt stängda hjärtan. Väl
signade vare dessa färder! De goda tillfällena begagnades icke alltid. Jag
kommer ihåg mannen, som vi slutet av färden utbrast: »Jag, som ville
skjutsa pastorn för att få tala ut om min själ, men pastorn har tegat hela
tiden.« Ja, än var man för trött, än var man leds på all andlighet.41
Fellström menar att de yngre prästerna inte kan förstå hur påtaglig för
ändringen är. De unga har »mindre erfarenhet av de rikare tiderna«.
Ingen bland de aktiva i stiftet, vare sig yngre eller äldre, kan längre n o
tera 334 sjukbesök och 222 enskilda samtal under ett år, vilket enligt
Fellström förekom under året 1919 i Skellefteå församling. M en orsaken
till den förändrade förutsättningen att utöva själavård finner han inte
bara i samhällets omvandling. Även Fellström pekar på riktlinjerna i
handboken. Dessa bedöms som en klart bidragande orsak till att kyrkan
inte tydligt nog har förmått att ta fasta på människans behov. Kyrkan
och dess präster har bidragit till en kyrklig förlust av auktoritet, åtföljd
av en negativ bedömning som tidigt tog sig uttryck i talet om »troende
och icke-troende präster«.42
När Fellström diskuterar det nyvaknade intresset för bikten berör han
i mycket vad vi tidigare sett i Hedenbergs prästmötesavhandling. Han
påminner om att Luther såg bikt och själavård som något oskiljaktigt, och
att detta hade en given plats i det allmänna prästadömet. Av erfarenhet vet
han att det ännu är i funktion i de mindre grupperna ute i församlingarna,
om än i lång mindre utsträckning än förr. Närvaron av dessa grupper gör
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honom tveksam till att bedöma Oxfordgrupprörelsen, vilken de alla m ot
såg med förväntan, som något alldeles nytt. M en rörelsen har gjort dem
medvetna om att den kyrkliga själavården inte är så enkel som den ofta har
uppfattats vara. Det lutherska fromhetslivet har av tradition tänks i ett
bestämt mönster av begreppen synd och nåd, förtvivlan och tro, skuld och
förlåtelse. Detta mönster, menar han, har från predikstolens perspektiv
kunnat ge föreställningen om att själslivets yttringar är lika för alla. Betyd
ligt svårare blir det, när de nu har påmints om att den fordrar en ömsesidig
öppenhet och bekännelse. De måste själva våga »stiga ned bland syndare
hopen och i hänsynslös uppriktighet blotta sig själva som hjälpsö
kande« .43 Det som då främst kvalificerar för den själavårdande uppgiften,
vilken innebär att stå öga mot öga inför en ångestfylld människa, är den
egna erfarenheten av »tvivlets skärseld, av helvetet och himmelen«. Detta
bedömer Fellström som en oumbärlig kunskap, eftersom det är genom
självkännedom som människan bäst lär sig att känna andra. För det andra
kräver själavården förtrogenhet med Luther och de klassiska uppbyggelseböckerna som förklarar det grundläggande i frågorna om »synd och
nåd«. M en även om Fellström ser dialogens och närhetens nödvändighet
kan han, i motsats till de övriga som kommit tilltals i prästmötesmaterialet, inte se att stiftet har något direkt behov av psykologins och psyko
analysens kunskaper. Detta finner han bekräftat i att de bästa själavårdar
na genom tiderna inte haft någon vetskap om psykoanalys, men däremot
har de, som han säger, haft »förstånd att skilja mellan sjukdom och själa
nöd«.44 Också Fellström betonar att biktens och själavårdens återkomst
är en livsavgörande fråga för kyrkan:
Ett är visst. Glider prästens gärning bort från denna heliga kallelse
uppgift, har kyrkan förlorat sitt existensberättigande och kan icke äga
bestånd. 45
Fellström ser två tecken i tiden som visar att fokus nu har riktats på
människans behov av själavård. Det ena är att läkare och psykologer
samlas i konferenser och diskuterar människans inre liv, hennes psyko
logiska och själsliga funktioner. Det andra är kyrkans arbete med den
nya handboken, vilken kommer att innehålla anvisningar om enskild
bikt. Fellström betonar att de föreslagna riktlinjerna är klart evan
geliska, i motsats till den nu gällande handboken. Denna anser han likna
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»inkvisitionen« i fråga om den villkorliga förlåtelsen som ställer krav på
en tillit till den egna ångern. Fellström menar »att de flesta av oss ha
aldrig brukat detta förfärliga aktstycke«.46 M ed den ovillkorliga av
lösningen har, framhåller han, läsarna i stiftet »äntligen fått rätt« i att de
höll fast vid att en villkorlig avlösning inte kan förmedla någon förtrös
tan på förlåtelsen. M en trots diskussionerna som förs på det teoretiska
planet, både inom kyrka och psykiatri, så anser Fellström att de själva
inte har märkt av någon ökad efterfrågan på kyrkans själavård:47
Vi gå i stället undrande, om människorna hålla på att i grunden omda
nas. Går det att utplåna de andliga behoven? Kan mänskligheten av
kristnas och bli fänaden lik? ... Säkert är, att det nya släktet är åtmins
tone på ytan olikt de gångna släktena. För dem stod det religiösa främst.
De ville veta, huru människan får en bärgad själ. Även den grövsta syn
dare visste, att Gud hade rätt.48
Enligt Fellström har kyrkan själv bidragit till den pågående »avkristningen«, den kristna tron blir inte de nya generationernas tro. M en detta
beror i hög grad också på att den individualism som »omhuldas« av
liberalism och frikyrklighet är på väg att urarta till »tygellöshet och
obundenhet«, vilket betyder ett alltjämt minskande behov av kyrkan
och dess själavård. För att denna utveckling ska vända, menar Fellström
att det gäller att hitta tillbaka till »stenkyrkan«. Det handlar om att inse
att det inte är nog med en »andlig sällskaplighet« som inte efterfrågar det
nödvändiga i att »leva i sitt dop«. Fiär ser vi ett klart avvisande av
individualismen som sådan, både en »religiös« och en allmän, men det
är inte alldeles lätt att veta hur vi bör tolka innebörden i denna kritik.
Sannolikt är det inte ett grundmurat avvisande av den art av individua
lism som gick parallellt med väckelsen och frikyrkornas tillkomst. Sex år
senare innehåller Fellströms frågor som vi talde om i det föregående
kapitlet också frågan: »Ffuru skall vår kyrka och frikyrkan mötas i ett
allvarligt förtroende och praktiskt samarbete för vårt folks religiösa och
moraliska räddning?« 49
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Samtalet
- ett substitut för den bortglömda bikten
7 .6

I Herdabrevet 1938 menar biskop Jonzon att människan när det gäller
tron och de existentiella frågorna i allmänhet inte går till prästen som
tycks upptagen av annat än själavård, utan till predikanten, »lekman
nen-vännen«, till psykologen eller så till ingen alls.50 M en av den första
ämbetsberättelsen Jonzon skriver som biskop i Luleå stift framgår att
han erfarit att bikten som tradition aldrig har blivit helt bruten inom
stiftets kyrkoliv, även om den inom det svenska kyrkolivet i stort sett fått
ligga i glöm ska i snart ett och ett halvt sekel. M ed 1800-talets nya
kyrkböcker kunde kyrkan i det närmaste uppge grunden för en fung
erade bikt. Den har enligt de aktiva i stiftet inte värnat om vare sig den
enskilda människans behov, eller värdet av den traditionella lutherska
läran om bikten och det allmänna prästadömet. I ämbetsberättelsen
1 9 4 1 talar Jonzon om biktens närvaro i stiftets själavård:
Det enskilda skriftermålet, bikten, vars försvinnande i vår kyrka så
mycket beklagats, och om vars återupplivande så mycket talats och skri
vits under senare år, är i vårt stift alltjämt en levande faktor i många
församlingar. Traditionen i detta stycke har tydligen aldrig blivit helt
bruten.51
I de från församlingarna inkomna rapporterna, som Jonzon återger i
ämbetsberättelsen, heter det bland annat:
Enskilt skriftermål i det ordets egentligaste bemärkelse förekommer
mera sällan, om därmed avses ett legalistiskt iakttagande av kap. 6 i
gällande kyrkohandbok enligt KF den 4 maj 1855. I mera evangelisk
anda avslutas de flesta själavårdande samtal, under vilket bikt i en eller
annan form förekommit, med tillsägelse av syndernas förlåtelse stundom
med tillämpligt bibelord, stundom enligt ritualet för enskild kommunion, stundom enligt Luthers anvisning för »ett kort sätt att skrifta« eller
liknande, numera ock i vissa fall efter den ordning som föreslås i Femte
kapitlet av biskop T. Andræs Handboksförslag.52
Och i ytterligare en annan rapport heter det:
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Under de senare åren har det icke så sällan inträffat, att jag uppsökts av
människor i biktärenden, nästan alltid i hemmet men någon gång även
på pastorsexpeditionen. Bikten och ej mindre avlösningen ha i sådana
situationer blivit levande faktorer till människors hjälp, men handbok
ens formulär har ingalunda följts i sådana fall.53
I stiftet har bikten, som måste ske i en mer »evangelisk anda« och därför
»ingalunda« kan anpassas till de ålagda riktlinjerna, överlevt utanför
kyrkan. Den har trots den allmänna glömskan levt vidare i prästhemmet,
på pastorsexpeditionen, eller som i de »rikare tiderna« på kuskbocken.
Bikten är samtalet om andliga frågor och »lika naturligt som samtalen
om andra ting«. På landsbygden utövas bikten i »bondgårdar, i kronotorp, i timmerkojor såväl som vid m ilan«.54 M en när bikten kom mit att
återaktualiserats som en del i kyrkans rituella liv kan denna form av bikt,
som Engelbrekt Byström påtalar i prästmötets predikan, förefalla tafatt,
tillfällig och oordnad:
... är det med dig som med mig: detta dyra sakrament brukas på ett tafatt
och tillfälligt och oordnat sätt? Många av oss äro från tidiga år djupt
påverkade av en fromhetstyp, som visst icke är sparsam med inbördes
andligt talande men som blott i nödfall vågar eller kommer sig för med
att av en broders mun hämta evangeliets ljuvligaste gåva: den personligt
tillsagda syndaförlåtelsen ... Kanhända kan vår försumlighet till någon
del förklaras även därav, att vi äro tjänare i en kyrka, som dessa sista
hundra år icke synes stort ha saknat botens bortglömda nådemedel.55
Biskop Jonzons åsikt att bikttraditionen aldrig blivit helt bruten i stiftet
kan te sig motsägelsefullt eftersom Hedenbergs opponenter såg ett stort
värde i att han gjort klart att önskan om biktens återkomst inte handlar
om vare sig »katolicism eller oluthersk högkyrklighet«. M en denna
motsägelse upphävs om vi kan sluta oss till att den bikt som praktiseras
i det lågkyrkliga stiftet inte längre går under namn av en organiserad
eller rituellt fastställt bikt, utan just under namnet samtal. Bikten är en
metod och inte ett mål i sig själv, det är det praktiska själavårdande
samtalet. Det finns ett inre släktskap mellan bikten som metod och psy
koanalysen som också har en tolkande m etod.56 Det är genom denna
inre släktskap, språket och närheten till människan, som stiftets aktiva
anser sig kunna lära »en hel del« av den psykologiska dimensionen,
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oavsett att den visar sig företräda en annan m änniskosyn och inriktad på
ett annat mål. M en båda har gemensamt att de vill förstå vad som m o
tiverar och driver människans tänkande, vilja och handlade. I den form
bikten har överlevt i stiftet, precis som i betoningen på växelverkan, kan
stiftets aktiva känna igen sig i psykoanalysen, vilken, tolkat m ot bak
grund av Taylors idéhistoriska perspektiv, har rötter i den expressiva
teorin om människan och språket.

7.7 Människan - en självtolkande varelse
Stiftets »fromhetstyp« är »visst icke är sparsam med inbördes andligt
talande«, som vi såg Byström uttrycka det. Är språket och dialogen
något centralt i stiftets perspektiv på tron, så ligger det i sakens natur att
människan får en central roll. Vi skulle kunna säga, att i stiftets »from
hetstyp« beledsagas öppenhet för samtalet av öppenhet för människan.
Den framträdande plats människan har, vill jag mena, är ett sammansatt
arv från det lutherska »läseriet« och den pietistiska traditionen och den
relation detta har till expressivismen. Till detta återkommer vi till länge
fram. Här ska vi närmast undersöka den betydelse som Taylor, genom den
expressiva teorin, tillskriver känslan och erfarenheten i människans själv
tolkning. Det leder oss till att bättre förstå stiftets betoning på den enskilda
människan, och den art av individualism som finns inneboende i stiftet.
Den tidiga lågkyrkligheten såg inget hinder för att möta den nya kulturens
frihetsbegrepp och den moderna människans jaguppfattning, så till vida
att den kunde förena »traditionell lära och kyrklig ordning med den inner
liga religiositeten och subjektets frihet«. I stiftet formuleras detta i en tes
som säger att »tron inte kan grundas på erfarenhet och känsla, men ändå
inte finnas till utan erfarenhet och känsla«. Varför upplever lågkyrklig
heten inte själva att dessa ståndpunkter, ofta vid denna tid beskrivna som
oförenliga motsatser, på intet sätt är oförenliga? De är den fråga som vi
här ska besvara med hjälp av vad det enligt den expressiva teorin innebär
att människan är en självtolkande varelse.57
I Taylors antropologi som en ny medvetandeform, definieras männi
skan i första hand som en moralisk och språklig varelse, vilket ger käns
lorna en fundamental betydelse. Själva grundtanken är uppfattningen
om att mänskligt liv rymmer ett jag, som inte kan existera utan sitt ut
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tryck. Taylor menar alltså att vårt eget jag till sitt väsen, är jaget hos en
varelse som genom att komma till uttryck tolkar sig själv, blir själv
medvetet. Antropologin säger därför vidare, att människan är ett självansvarigt och svarande subjekt. H on har till sin natur inte bara förmå
gan att ställa frågor om högre och lägre gott, utan även förmågan att
urskilja ett »högsta goda« genom vilket allt annat gott får sin rättmätiga
plats. Denna grundläggande mänskliga förmåga till kvalitativa distink
tioner är en källa till inre konflikter samtidigt som den kan innebära en
moralisk vinst, »an error-reducing m ove«. Taylor betonar att de medvetandegjorda valen klargör m otivationen i tänkande, vilja och handling.
Genom valen vinns självkännedom, de skapar medvetenhet om hur vi
står i förhållande till de moraliska källorna, »det högsta goda«, utifrån
vilka vi orienterar oss i tillvaron.58
Teorin om människan som självtolkande är en direkt kritik m ot det
naturvetenskapliga tänkandet som skiljer mellan så kallade sekundära
och primära egenskaper. De sekundära, vilka vi här ska tala om som
subjektrelaterade, betraktas inte längre som egenskaper hos objekten
utan endast som egenskaper givna i vår egen erfarenhet av objekten.
Detta har vi sett i Descartes kunskapsteori som här har fått vara en ideal
typ för uppkom sten av detta tänkande. Vad Taylor kritiserar är att
denna åtskillnad, tillämpad på människan, accepterar en reduktion av
erfarenheter och upplevelser till att enbart bedömas som subjektiva upp
fattningar om en av oss oberoende verklighet.59
Det är språket som är grunden till att Taylor kan avfärda föreställ
ningen om känslan som enbart något subjektivt och obestämt. Vi har ett
språk genom vilket vi kan uttrycka önskningar och mål, oupplösligt
förbundna med värderingar och känslor, vilka alltid är bundna till en
viss situation. Alla situationer som ger upphov till en speciell känsla
rymmer i sig något som vi tillskriver en speciell betydelse [imports]. M ed
begreppet betydelse avser Taylor det som får sin särskilda betydelse just
genom den relevans det har för våra önskningar och mål. Här handlar
det inte enbart om en fokusering på känslan i sig, utan betoningen på
känslan handlar om att klargöra upphovet till känslan, det vill säga den
bakomliggande betydelsen. Upplevelsen av en bestämd känsla är alltså
ett svar på att något i en viss situation har en grundläggande betydelse.60
Vi kan se sambandet mellan känslor och de subjektrelaterade begrep
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pen genom exemplet skuld. Det vi kan känna skuld för är egenskaper hos
oss själva som subjekt. Fastän den yttersta förutsättningen för skuld
känsla är att begreppet skuld har sin bestämda innebörd i en bestämd
kulturell kontext, kan betydelsen av skuld inte klargöras annat än ge
nom en hänvisning till ett subjekt som upplever tillvaron på ett visst sätt.
Skuld handlar om en aspekt i ett subjektets liv qua subjekt. M en även om
de subjektrelaterade egenskaperna inte passar in i en objektivistisk teori
som söker objektiva förklaringar, kan de som en dimension i mänskligt liv
inte heller enbart betraktas som subjektiva upplevelser. Eftersom skuld är
relaterad till något som den enskilda människan tillskriver betydelse inne
bär detta, enligt Taylor, dessutom att hon talar om hur saker och ting är,
vilket inte kan reduceras till att vara en beskrivning av känslan i sig. Men
här finns frågor att ställa. Är känslan av skuld befogad? Inbegriper situa
tionen verkligen en sådan betydelse att den ger upphov till skuldkänslor?
Är den uppkomna känslan intellektuellt förstådd, rationell eller irration
ell? I Taylors kritik mot att tillämpa den objektivistiska teorin för att för
klara det specifikt mänskliga, påminns vi om att vi, enligt denna teoris
logik, måste finna en objektiv förklaring för att fastställa svarets san
ningshalt. I fråga om skuld får svaret enligt »objektivisten« inte reduce
ras till en fråga om »jag eller du« upplever skuld. En sanning av detta
slag, menar Taylor, får inte rum i »objektivistens« ontologi.61
M en Taylor vill inte göra åtskillnad mellan vad vi upplever som be
tydelsefullt eller värdefullt, och det vi rationellt vet om som sådant.
Detta beror på, som vi tidigare har sett, att expressivismen som med
vetandeform håller samman, känsla och tänkande. Även om vi vet X men
känner Y, eller vet Y men inte känner Y, kan vi enligt Taylors mening inte
sluta oss till att vetandet står m ot känslan. Flär understryker han att all
argumentation som gäller subjektrelaterade betydelser har att utgå ifrån
och hänvisa till ett subjekts intuitiva medvetenhet. Och att denna medve
tenhet inte direkt kan leda sitt ursprung från att subjektet i fråga rationellt
har begripit en förklaring av den upplevda känslan. Om det vore så skulle
subjektrelaterade känslor, som Taylor säger, ex hypothesi inte existera före
de blivit förklarade. De skulle överhuvudtaget aldrig komma att existera,
då det före förklaringen inte finns något att förklara. Detta kommer sig av
att det är enbart genom känslan och den intuitiva upplevelsen som vi har
tillgång till de subjektrelaterade betydelserna, det vill säga det som ytterst
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angår oss qua subjekt. Upplevelsen av något betydelsefullt måste förklaras
och bekräftas genom dess relation till annat som har betydelse, men hela
denna »härva av förklaringar« kan inte förankras någon annanstans än i
vår intuitiva förståelse. Om känslan är vårt enda sätt att nå tillgång till det
som är betydelsefullt, så bär känslan med sig en speciell förståelse, det är
känslan som tillskriver betydelse. Detta innebär att vi aldrig kan komma
ifrån frågan om vi artikulerar och uttrycker våra känslor på ett rätt sätt.
Det giltiga i vår upplevelse måste träda fram i den tolkande artikulationen
och visa sig själv som giltig och meningsfull genom sin egen inneboende
klarhet, och den verklighet som den ger tillgång till. Tolkningen måste så
att säga vara självbekräftande, då det i fråga om de subjektrelaterade inte
finns något oföränderligt, objektivt yttre att åberopa.62
Enligt Taylors mening är det de subjektrelaterade känslorna som
öppnar oss för vad det innebär att vara människa. Det är denna ickereducerbarhet av det mänskliga som ger just det språk, som tillåter oss
att uttrycka och medvetandegöra känslor, dess centrala roll:
Our emotion language is indispensable precisely because it is irreducible.
It becomes an essential condition of articulacy; and import and goal, the
language of feelings and consummations desired, form a skein of mutual
referrals, from which there is no escape into objectified nature.63
Det är först när vi inser språkets betydelse som det blir meningsfullt att
tala om människan som självtolkande. De subjektrelaterade känslorna,
som inte kan vara fullt medvetna utan att artikuleras och komma till
uttryck i en ständigt pågående process, tar form i en bild av oss själva och
den verklighet vi lever i. M en artikulationen kan också tvinga till omvär
dering, då den kan avslöja om vår bild av oss själva och verkligheten är
falsk eller illusorisk. Om artikulationen leder till en omvärdering av den
underliggande betydelsen, förändras också känslan, och vi kan tvingas till
en omvärdering av det vi uppfattar som den moraliska källan, det »hög
sta goda«, varifrån vi orienterar oss i tillvaron. Taylor betonar att det är
de tolkningar vi gör av de subjektrelaterade begreppen eller betydelserna
som i grunden bestämmer känslan. Språket blir konstitutivt för känslan
och erfarenheten. Genom språket uttrycks och medvetandegörs käns
lorna, de »uppenbarar« det som har en speciell betydelse i en männis
kans liv, något som tränger sig på och sätter sin prägel.64
242

•

Thus because our subject-referring import-attributing emotions are
shaped by the way we see the imports, and the way we see the imports is
shaped by the language we come to be able to deploy, language shapes
these emotions. ... We are language animals, we are stuck with language,
as it were. And through the language we have come to accept, we have a
certain conception of the imports that impinge on us. This conception
helps constitute our experience; it plays an essential role in making us what
we are. To say that man is a self-interpreting animal is not just to say that
he has some compulsive tendency to form reflexive views of himself, but
rather that as he is, he is always partly constituted by self-interpretation,
that is, by his understanding of the imports which impinge on him.65

7.7.1

Språket som m edium

Kapitlet har visat att stiftets aktiva »tacksamt ha att lära en hel del av
psykoanalysens kartläggning av människohjärtats värld«. Det har ut
gått ifrån antagandet att inflytandet från expressivismens teori om m än
niskan och språket utgör ett inre släktskap mellan stiftet och psykoana
lysen. Lika väl som psykoanalysen är stiftet öppen för människan och
hennes inre livsvärld, de söker svar på frågan om inre drivkrafter och
m otivation.
Öppenheten inför den enskilda människan är knutet till en viss tradi
tion, en »fromhetstyp« i vilket samtalet har en framträdande plats. Språ
kets centrala roll visar sig i den betoning som läggs vid den subjektiva, eller
rättare sagt det subjektrelaterade, den medvetna personliga tron och i
växelverkan som beskrivning av en dialogisk relation mellan Gud och
människa. M en utifrån detta kan vi av naturliga skäl inte säga att stiftets
aktiva har en medveten och klart uttalad teori om människan som språk
lig och självtolkande till sin natur, eller om språkets konstitutiva funktion.
Men inte desto mindre kan vi se att de genom dessa betoningar betraktar
människan som aktiv och självansvarig, ett »svarande« subjekt. I en viss
mening uppfattas då människan som språklig och självtolkande, oavsett
att detta inte sker utifrån en medveten antropologi.
Taylors beskrivning av människan som självtolkande ger Fellström
argument för sin tes, att »tron inte kan grundas på erfarenhet och känsla,
men ändå inte finnas till utan erfarenhet och känsla«. Detta gäller även
Beckmans uppfattning om att »traditionell lära och kyrklig ordning«
inte står i motsats till »den innerliga religiositeten och subjektets frihet«.
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I Taylors definition av människan som självtolkande finner vi inget som
ger stöd för en föreställning om att tron kan grundas direkt på erfarenhet
och känsla. M en detta är inte Fellströms problem. Problemet är hur han
ska förklara att »tron inte kan finnas till utan erfarenhet och känsla«,
vilket är ett problem som följt med ändå sedan kyrkodebatten och Beck
mans tid. Den lösning på Fellströms problem, som Taylor har visat på,
är för det första att känslan som hör hemma inom den subjektrelaterade
erfarenhetens område, inte kan reduceras till att betraktas som något
subjektivt och obestämbart. Istället är det så att känslan ska härledas till
sitt upphov, till en viss situation som i sig inbegriper något som den
enskilda människan betraktar som betydelsefullt, något som har ett
högsta värde, i Fellströms fall till Gud som moralisk källa. M en denna
måste för det andra, komma till medvetet uttryck i en tolkande artiku
lation, vilket ligger inbäddat i stiftets »fromhetstyp«. Talar vi med By
ström så är det i det »inbördes andliga talandet« som känslan artikuleras
och tolkas. Språket konstituerar känslan och erfarenheten. Tron som
känsla och erfarenhet blir alltså till i det språkliga uttrycket. Språket som
medium är oskilj bart från sitt uttryck. Det är detta Taylor vill säga ge
nom att mena att Gud som moralisk källa, efter 1600-talets »vetenskap
liga revolution«, endast kan omfattas och tolkas genom den resonans,
eller den genklang som denna skapar i människans inre. För det tredje
blir då uttrycket, eller tron, som ju enligt Taylor inte kan existera utan att
komma till uttryck, det autentiska eller »äkta« jaget. Det är det mänsk
liga jaget som till sitt väsen är jaget hos en varelse som genom att komma
till uttryck tolkar sig själv, blir självmedvetet.
Fellström har fått argument för sin tes. Tron grundas inte i lågkyrkligheten på en direkt erfarenhet och känsla, utan på den underlig
gande betydelsen som inte kan finnas till utan erfarenhet och känsla,
eftersom tron hör hemma inom den subjektrelaterade erfarenhetens om 
råde. Taylor har därmed kunnat ge en förklaring till stiftets betoning på
det subjektiva, på den medvetna tron, och dessutom på den vikt som de
lägger vid den personliga omvändelsen och nyfödelsen. Artikulationen
är en källa till inre konflikter då den kan tvinga till omvärdering, samti
digt som den kan innebära en moralisk vinst, »an error-reducing move«,
en ny livsinriktning.
Taylor betonar det expressiva språkets tre grundläggande funktioner.
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Artikulationen och uttrycket som konstitutivt för känslan och erfarenhe
ten klargör eller uppenbarar vad som är av betydelse. Denna medveten
het skapar för det andra självmedvetenhet. Och eftersom denna process
äger rum i en gemenskap följer naturligt, för det tredje, att språket skapar
det offentliga gemensamma rummet. I dialogen med andra blir det som är
betydelsefullt för den enskilda entre nous, oss emellan.66 Beckmans kon
flikt blir härmed också fullt ut förklarad. Språket som skapar delaktighet
förenar de båda dimensionerna, den kollektiva och den individuella, till en
enhet. »Traditionell lära och kyrklig ordning« står i expressivismen inte i
motsats till »innerlig religiositet och subjektets frihet«. Slutsatsen av detta
betyder att det lågkyrkliga stiftet kan sägas representera en holistisk syn
på människan. Både Beckman och Fellström, som tydliga exempel, häv
dar att det förra, det objektiva inte kan finnas till utan det senare, det
subjektiva. Inom det lågkyrkliga stiftet blir språket inte bara det som
håller samman det individuella och det kollektiva. Utan det blir också
det botemedel som helar den dualistiska dikotom in mellan tanke och
känsla, det objektiva och det subjektiva.
Här kan vi notera att Borgenstierna har undersökt lösningen på
Beckmans fråga om vetandets försoning med tron, och funnit att denna
ligger i Beckmans starka subjektivistiska tendens. För Beckman handlar
det om att kunskapen om Gud har blivit en medvetandeform, det vill
säga tro, vilken assimilerats av en annan medvetandeform, vetandet:
Teologins närmaste källa är tron i betydelse av ett visst medvetandesinnehåll. Metoden blir lika med religiös själviakttagelse [radikal reflek
tion]. Med detta betraktelsesätt sammanhänger det pietistiska kravet på
personlig tillägnad tro ...67
Som sammanfattning kan vi säga, att när vi talar om den moderna kul
turens fokus på människan, som ett självdefinierande och självtolkande
subjekt, måste vi ge akt på den avgörande skillnaden mellan uttryckssätt
och innehåll [manner and matter]. Denna skillnad är enligt Taylor avgö
rande för att kunna skilja mellan den positiva och den negativa arten av
individualism, ett autentisk eller ett icke-autentiskt jag. I försvaret av
den positiva individualismen understryker han det ofrånkomliga i att de
självförverkligande målen måste relatera till subjektet, vara det egna
livsvalet. M en denna hänvisning ska inte med nödvändighet förstås som
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subjektivism. Det avgörande ligger i vad som motiverar jaget, det vill
säga i själva livsinnehållet. D et är inget som säger att den moderna kul
turen kräver att det som är betydelsefullt och motiverande nödvändigt
vis måste hänvisa till det egna jaget. Att våra mål måste uttrycka ett
självförverkligande i ett beroende enbart av vår egen vilja, och därmed
oberoende av utifrån kommande krav, andra viljor och yttre auktoriteter;
människor, Gud eller den omgivande naturen. En sammanblandning av
dessa två, uttryckssätt och innehåll, menar Taylor vara »katastrofalt«:
To confuse these two kinds of self-referentiality is catastrophic. It closes
off the way ahead, which can’t involve going back behind the age of
authenticity. Self-referentiality of manner is unavoidable in our culture.
To confuse the two is to create the illusion that self-referentiality of
matter is equally inescapable.68
Innebörden i den begreppsförvirring som Taylor här talar om, och som
får betydelse både inom moralens och inom religionens område, har vi
redan berört i kapitel två i samband med autenticitet som en del i den
positiva individualismen. Skälet till att Taylor vill framhäva denna skill
nad är att vi inte längre kan utgå från en allmängiltig tro på världen som
ett uttryck för Guds avsikt och vilja. Det enda sätt på vilket en sådan tro
kan omfattas, tolkas och komma till uttryck är genom den subjektiva
visionen av en yttre moralisk källa som genljuder inom människan själv.
Det är alltså, menar Taylor, både en oriktig uppfattning om människan
som ett »aktivt och svarande subjekt« och den situation hon lever i, som
utgör ett hinder för att på ett nytt sätt förstå människan insatt i ett större
sammanhang. Vi måste enligt Taylors mening inse och därmed klargöra
vad det innebär att de moraliska källorna har internaliserats, blivit mera
subjektiva, mera »våra egna«:
Root-and-branch critics of modernity hanker after the old public orders,
and they assimilate personally resonating visions to mere subjectivism.
Some stern moralists, too, want to contain this murky area of the perso
nal, and tend as well to block together all its manifestations, ...69
Kritikerna av moderniteten vill enlig Taylor hålla fast vid en ordning
som inte längre är möjlig. H an menar att det inte bara var en tillfällighet
att romantiken i sin strävan efter frihet, helhet och delaktighet inte
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skilj de mellan självkänsla och känslan av att tillhöra en större ordning.
Snarare ser han det så, att företrädarna för romantikens expressivism
hade insett att förlusten av tillhörighet i en allmänt intellektuellt för
stådd meningsbärande ordning, måste kompenseras genom en innebo
ende känsla och vision inom subjektet själv. M änniskan i den moderna
kulturen kan alltså inte längre luta sig m ot några »yttre« resonemang
som söker efter objektiva, säkra kriterier eller teoretiskt grundade argu
ment för trons sanning. Den idéhistoriska utvecklingen har inneburit att
människan måste tala »inifrån« sig själv.
I introduktionen till kapitlet nämndes modernismens kritik och den
anti-romantiska strömningen. Denna innebar både en »anti-subjektivism« och en förstärkning av subjektet, vilket beror på att denna kultur
strömning inte förmådde ge uttryck för en i naturen eller tillvaron given,
inneboende mening. Allt måste stanna på den objektivt tillgängliga
»ytan«. Det distanserade förnuftet, jaget, står här så att säga åter för sig
självt. Mycket i modernismens konst och litteratur kan därför »gå förbi«
det subjektiva och personliga inslaget, till såväl det offentliga och transpersonella som till den kraft som finns inneboende i det skapade subjektet
och språket. Modernismen pekar inte på något givet utan framställer eller
skapar istället något nytt. M en Taylor menar att det inte är möjligt att
komma ifrån det subjektiva och personliga, så vitt vi har lärt känna män
niskan som självtolkande. Den transpersonella och den personliga nivån
är oskiljaktiga. Det transpersonella budskapet som konsten eller poesin
vill förmedla, kan bara vara tillgängligt på den personliga nivån. Den er
farenhet och känsla som finns nedlagd i verkets budskap kan bara fångas
genom att mottagaren sätter sig i beröring, blir samstämd med konstens
och litteraturens skapare, genom den egna erfarenheten och känslan.70
They my take us beyond the subjective, but the road to them passes
inescapably through a heightened awareness of personal experience.71
Taylors undersökning av det sätt på vilket konstarterna i romantiken
och modernismen har uttryckt människans förhållande till de moraliska
källorna kan, med avseende på subjektet och språket, till viss del belysa
det »myndigblivande« som stiftet tillskriver den enskilda, vilket främst
tar sig uttryck i betoningen på det subjektiva inslaget i tron. Stiftet håller
liksom Taylor före att språket ligger i den kollektiva dimensionen, vilket
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är vad vi såg Kurtén betona. Själva språket är primärt i förhållande till
den enskilda, men utan den enskildas aktivitet syns språket, enligt Tay
lor, bli stumt.
På sätt och vis behåller stiftets aktiva de spår vi funnit av vad Kurtén
kallar för ett »metafysiskt perspektiv«. M en frågan är hur vi ska förstå
de »objektiva sanningarna« som refererar till vad Kurtén kallade en »bit
objektiv verklighet«, som kan grundas i subjektets liv med hjälp av den
religiösa erfarenheten? Tydligt är i alla fall att referensen till »tinget-isig« inte har karaktär av ett avbildande eller teoretiserande. Öppnar
talet om ett »transcendent objekt« som referens vägen för en skepticism
och relativism, som kan bilda grogrund till en så kallad privatreligiositet
i vilken var och en är »kristen på egen hand«? Frågan är om referensen
förtar den verkan som ligger i språket som botemedel m ot upplysningens
dikotomier och dualistiska språk.
I nästa kapitel ska vi undersöka stiftets uppfattning om och relation
till samhällets kultur. Det är en kultur som måste ställa dessa frågor,
eftersom den domineras av å ena sidan det tänkandet som vuxit fram
med Descartes, Locke och Kant och å den andra sidan Rousseau och
romantikens expressivism som i protest ville återvända till vad de upp
fattade vara människans rätta natur.

N o ter
i Taylor 1985, s.2i6ff, 234ft. Taylor ställer i
detta sammanhang frågan om hur vi ska för
stå att människan är den enda varelse som är
skapande, och att det finns något som en
personlig identitet. Här menar Taylor att vi,
för att förstå hur ord kan beteckna saker och
ting, först måste förstå denna »extraordi
nära« skapande förmåga som endast tillfaller
människan. Vår expressiva förmåga gör
språket som fenomen både djupare och
svårförklarligare. »We are tempted to ask
what this range of capacities have in com
mon. And even if we have been taught by
Wittgenstein to resist this temptation, the
question cannot but arise of how they hold
together as a ’package’. For this they seem to
do. It is not an accident that the only speak
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ing animal is also the one who dances, makes
music, paints and so on. [even in the end
those by which we have such a thing as perso
nal style]. Finding the centre of gravity of this
range is a much more difficult and baffling
question than tracing how words desig
nate...« Taylor 1985, s. 236.
2 Taylor 1989, s. 417, 439, 4 4 iff.
3 Freud 1983, s. 203. Se kap. /Lecture 35, s.
193-219, vilket är en uppgörelse mellan den
sanna vetenskapliga och den illusoriska
teistiska världsbilden [Weltanschauung]
som dröjer sig kvar så länge människan inte
är vuxen sin roll, att klara sig undan en in
billad men skyddande Gud Fader.
4 Taylor 1989, s. 4 5K 174, 4 4 6 f.
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5 Brattemo 1996, s. 3off, Sjöström 1979, s.

7 ff, 51.
6 Sjöström 1979, s. 7.

tad på att befrämja gemenskapen genom be
kännelse och öppenhet. Behovet av själa
vården låg i den icke bekända synden inför
Gud och människor. Sjöström 1979, s.
l o if f , i i iff. Om Oxfordgruppförelsen sä
ger Brattemo: »Sven Stolpe har skildrat rö
relsen positivt i boken Oxfordprofiler, Bo
Giertz kritisk i boken Stengrunden. »Brattem oi996, s. 40L Detta nämns främst därför
att biskop Jonzon var en ivrig anhängare av
rörelsen, MRA. Även Werkström ger en
övervägande negativ bild av rörelsen. Werk
ström gör i Bekännelse och Avlösning en
jämförelse mellan Luthers, Thurneysens
och Buchmans uppfattning om bikten. Om
den senaste menas att: »Den mänskliga
gärningen, bekännelsen, dominerar i bikten,
som Buchman och grupprörelsen uppfattar
den. Bikten, den bland de kyrkliga hand
lingarna där den mänskliga gärningen lät
tast kan bli dominant, överordnas andra
former av kyrkans arbete.« Werkström
1963, s. 270. Se därtill s. 241-270.

7 Sjöström 1979, s. 13, 2iff. Här uppger
Sjöström att den kunskap om människan
som Norrby tillägnat sig kommer bl.a. från
Christian Scrivers 1600-tals teologi. Norrby
är enligt Sjöström »ytterligare ett exempel
på att själavården sökt lära av den männis
kokunskap som stått till buds«. Med tanke
på att vi strax ska se att stiftet hämtar impul
ser från Norrbys lära kan vi notera att de
tidiga ämbetsberättelserna anger Scrivers
litteratur som en av den mest lästa
uppbyggelselitteraturen bland stiftets för
samlingsmedlemmar, under det tidiga 19 oo
talet. PMH 1908, s. 31, 1915, s. 31.
(Ämbetsberättelsen) Till detta kan sägas att
Radier placerar Scriver inom den gammelprotestantiska mystiken, vilken fanns när
varande hos Luther men som »ortodoxin
gjorde allt för att förringa betydelsen av«.
Radier 1995, s. 216. Jmf. Taylor 1986, s.
15 Sjöström 1979, s. 22.
28.
16 Nordenstam 1914, s. 5ff. (Ossian R S.
8 Sjöström 1979, s. 82.
Nordenstam, kontraktsprost och kyrko
9 Sjöström 1979 s. i6 f, 29ff, 6 iff, 69^ 74f, herde i Överluleå.) Bergqvist PMH 1915, s.
78ff, 83 n. 8, Brattemo 1996, s. 3 8ff. Sjö j î . Med bygdeverksamhet avses den för
ström menar att: »Runestam, Nygren, samlings- och själavård som bedrivs utanför
Billing m fl ställde psykologi/psykoanalys kyrko- och ämbetsrum.
mot kristen själavård, de praktiskt verk
17 Nordenstam 1914, s. io ff, i6ff, i9ff.
samma själasörjarna ... försökte finna en
väg där de kunde ta upp psykologins lärdo 18 Nordenstam 1914, s. i8 f.
mar och förena dem med själavården.« Sjö
19 Nordenstam 1914, s. i8 f, 2 iff. Genom
ström 1979, s. 150.
hela ämbetsperioden framhåller Bergqvist
10 Brattemo 1996, s. 46L
att »husförhöret« under inga omständighe
ter får upphöra. Ämbetsberättelsen anger
11 Jonzon 1938, s. 132. (Jonzons kursiv.)
att »husförhöret« lever kvar i 31 av 56 pas
12 Jonzon 1938, s. 221L
torat PMH 1934 s. 8. 1953 uppges att på
vissa håll försvinner sammankomsterna på
13 Jonzon 1938, s. 223L
vissa håll återupptas de i form av andakt,
14 Genom impulser främst från luther- samtal och frågor kring bibeln. Jonzon
renässansen, lundateologins lutherforsk- 1953, s. 162L
ningen och Oxfordgrupprörelsen (efter an
dra världskriget M oral Re-Armament, 20 Nordenstam 1914, s. 29.
MRA), blev bikten den Svenska kyrkans
svar på psykoanalysens utmaning. Oxfordgrupprörelsen, med rötter i den lutherske
prästen Frank Buchman, inspirerade till
biktens återkomst genom att den var inrik
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22 Nordenstam 1914, s. 5ff, 17, 42.
23 Hedenberg 1941, s. 9ff, 1 5ff, 39L Se
Luthers uppfattning om bikten s. 28 -6 2
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(Sven Hedenberg kommunister i Edefors
1918-19, domkyrkoadjunkt 1915-29, hu
vudsakligt lektor vid folkskoleseminariet i
Luleå.)
24 Protesten kom från läsarna i Luleå, Piteå
och Skellefteå. De »gamla« läsarna kunde,
trots motvilja och protester, finna sig i det
nya, men däremot inte »nyläsarna« vars ra
dikala grupper i motsats till de moderata
»nyläsarna« lämnade både kyrka och natt
vard. Hedenberg 1941, s. 15 3f, Lellström
1947, s. 63ff, 8off, se också Lellströms bi
laga, D oktor N. Nordlanders utlåtande om
läsarna i Skellefteå, som innehåller kyrko
herde Nordlanders yttrande till dom
kapitlet. I detta redogör Nordlander för läs
arnas skiljda, »art och beskaffenhet, om
deras religiösa och moraliska karaktär, om
deras förhållande till stat och kyrka«. Här
beskrivs skillnaden mellan de moderata och
de radikala »nyläsarna«. Om de senare sä
ger Nordlander att de »näst intill bibeln en
dast älska och begagna vid andaktsövningar
Luthers skrifter ... Genom den ideliga läs
ningen av Luther hava de blivit så genomlutt
rade av hans glödande hat till papismens
falska läror och bedrägliga verklighet, att
varje ord om goda gärningar ljuder i deras
öron som en djävlalära, de hava så fastnat i
de lutherska talesätten och ordvändninga
rna, ... Bokstaven och Anden ha för dem så
växt ihop, att de ej kunna åtskiljas utan att
anden utsläckes. Härav härleder sig deras
starka opposition emot de nya böckerna ...
». Lellström 1947, s. 246.
25 Hedenberg 1941, s. i5 3 f, i 6 i f , 201. Den
vaga och ofullständiga lydelsen som Heden
berg åsyftar är 1874-års revidering som fick
lydelsen - »är denna eder syndabekännelse
uppriktig och begären I alltså med bot
färdiga hjärtan edra synders förlåtelse för
Jesu Kristi skull; så är...« - och som sådan
fortfarande villkorlig. Klingert delar
Hedenbergs kritik i avseende på att den
lutherska lärogrundens förfall stadsfästes i
1811-års handbok, och menar att många
betecknat denna som »bottenläget i den li
turgiska utvecklingen«. Klingert 1989, s.
212. Hedenberg visar också om att både den
lundensiska högkyrkligheten och den

uppsaliensiska lågkyrkligheten krävde en
revidering som tillvaratog såväl den en
skilda bikten som »löse- och bindenyckeln«
i själavården. De lågkyrkliga teologerna
menar dessutom att prästerna måste få fri
het att använda andra formler allt eftersom
situationen kräver. Hedenberg s. i6 2 ff,
171L I kritiken av den uteblivna revider
ingen av kyrkans riktlinjer menar Heden
berg, att medan kyrkan teoretiserade om
bikt och avlösning, blev dess lutherska sär
art omsatt i praktiken genom ödemarksprofeten Laestadius predikan och själavård.
Hedenberg 1941, s. i65ff.
26 Leo O. Ekmark kyrkoherde i Töre, leda
mot av Luleå domkapitel. Henrik A. L.
Carlson kyrkoherde i Burträsk.
27 Hedenberg 1941, s. 158ff.
28 Hedenberg 1941, s. 33. (Hedenbergs
kursiv.)
29 Hedenberg 1941, s. 43. (Hedenbergs
kursiv.)
30 Hedenberg, 1941,8. 3 6f, 4off, 52ff, 6off,
66. Jmf. B. Werkström om Luthers enhetlig
het: »vi anser att Luther genom åren i allt
väsentligt haft samma grundsyn. ... Vad det
gäller biktsynen är det kanske framför allt
tidigare forskning, som ville se en utveckling
i denna syn. Den senare forskningen tycks ha
övergivit denna utvecklingstanke och be
handlar Luthers syn som enhetlig.« Werk
ström, 1963, s. xviii. Det värde Hedenberg
sätter på det allmänna prästadömet i själa
vården framgår av följande: »Lör vem bör
man då bekänna sin synd, för präst eller lek
man? Lör prästen talar ofta dennes större
psykologiska erfarenhet. En präst är ju av lag
ålagd tystnadsplikt. Den, som ej så mycket
älskar kyrkan, sätter ju lekman före präst.
Var och en må välja och välja rätt.« Heden
berg 1941, s. 205. Även Carlsson ser värdet i
det allmänna prästadömet, men framhåller
ett psykologiskt värde i ämbetet, »icke heller
må vi på minsta sätt vilja underskatta väl
signelsen av bekännelse och bikt inför en
medmänniska, som icke har ämbetets upp
drag som biktfader, även om ett betydande
psykologiskt värde syns ligga däri, att
avlösningens ord meddelas av den, som fått
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direkt kallelse till att vara löse- och bindenyckelsens handhavare«. Carlsson PMH
1941, s. 19.
31 PMH 1941, s. i3 f, 17h
32 PMH 1941, s. 18 .

arna, speciellt det första århundradets
kristna gemenskap som koncentrerade sig
på det väsentliga, den praktiska kristendo
men. Strömstedt 1933, s. 73. Se kritik mot
rörelsen s. 8off.
45 PMH 1941, s. 63.

33 Hedenberg 1941, 2o6f.

46 PMH 1941, s. 70 . 1 Skellefteå landsarkiv
kan vi finna att »detta förfärliga aktstycke«:
35 PMH 1941, s. 18, Hedenberg 1941, s. »Är denna eder syndabekännelse upprigtig,
eder bättring allwarlig, eder tro rättskaf
19 iff.
fens; så försäkrar jag »osv. är överstrycket i
36 Hedenberg 1941, s. 192L
1862-års utgåva av handboken. Fellström
anser att den lindblomska katekesen »bär i
37 PMH 1941, s. i8f.
sin helhet spår av den otrogna tidsanda, vars
38 Hedenberg 1941, s. i94ff, PMH 1941, s. foster den i sanning är! ... Läran om nåden,
19L
rättfärdigheten och tron är till vämjelse för
39 Hedenberg 1941, s. 203ff. PMH 1941, s. falskad«. Fellström 1947 s. 64. Och vidare
menas att orden om bikten är svävande,
14. 2of.
obestämda och mångtydiga, som ett resultat
40 PMH 1941, s. 18.
av att den utelämnat läran om bikten, be
41 PMH 1941, s. 73. (Kristian A. Fellström skriven i Luthers femte stycke. Fellström
kontraktsprost och kyrkoherde i Skellefteå understryker att den villkorliga avlösningen
landsförsamling. )
är lika med ingen avlösning alls. Fellström
anser att »läsarna« i hög grad hade de öv
42 PMH 1 941, s. 64L I motsats till Fell
riga församlingsborna med sig i oppositio
ström som menar att kyrkan har bidragit till
nen mot de nya böckerna, och att också
och därför har »skuld« i detta tal, menar
prästerna kunde visa att de hade rätt i kriti
Gustafsson att det är viljan till separatism
ken. (Om detta gäller alla 150 villfarelser
som tagit sig uttryck i uppdelningen av tro
som »läsarna« funnit i de nya kyrkböckerna
ende och inte troende präster. Dessutom till
berättar inte Fellström). Fellström 1947 s.
väckelserörelsernas krav på att prästen ska
6 5 ff.
vara omvänd, vilket har pietismen till före
bild. Gustafsson pekar på att: »man kan säga 47 PMH 1941, s. 70.
att pietismen gjorde ’uppväckelsen’ till
48 PMH 1941, s. 70.
materialprincip, skriver Theologisk Tid
skrift«. Här bör det då noteras att det stöd 49 Fellström 1947, s. 244. PMH 1941, s.
som Gustafsson hämtar hos Beckman i kriti 7of. Redan i 1908-års ämbetsberättelse no
ken mot detta krav, är ett referat av den tyske terar Bergqvist att »människor till en icke
teologen K.F.A. Kahnis kritik mot pietismen, ringa del blivit ytligare i sin kristendom«.
vilken Beckman i detta fall vederlägger, även Framför allt har de förlorat tidigare genera
om han inte ser pietismen som det fullkom tioners djupare och allvarligare synda
liga idealet. TT 1881, s. i82ff, S. Gustafsson kännedom, vilken drev dem till själasörja
ren«. PMH 1908, s. 8f. (Ämbetsberättelsen)
1962, s. 133 n. 53, i73f, 23iff, 239F
34 PMH 1941, s. 13. (Ekmarks kursiv.)

50 Jonzon 1938, s. 50F

43 PMH 1941, s. 63, 67, 71.

44 PMH 1941, s. 6yff. Fellströms uppfatt 51 PMH 1941, s. 335. Ämbetsberättelsen
ning om Oxfordgrupprörelsen stämmer visar att det är endast tre församlingar som
överens med Strömstedts analys, vars me uttryckligen uppger att bikt inte förekom
ning är att den i och för sig inte är något mer.
alldeles nytt, utan snarare ett återupp 52 PMH 1941 s. 335.
livande av de gamla bortglömda sanning
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60 Taylor 1985, s. 48ff.

53 FMK 1941, s. 335.
54 PMH 1941, s. 335.

61 Taylor 1992, s. 53ff-

55 PMH 1941, s. 214. (Engelbert Byström,
kyrkoherde i Råneå.)

62 Taylor 1985, s. 6off, även s. 37E

56 Taylor 1985, s. i22ff.
57 Teorin om människan som självtolkande
kan vi t.ex. känna igen i W. Dilthey,
Introduction to Human Sciences, 1988, och
den beskrivning han ger av de humanistiska
vetenskapernas uppgift att finna mening
och att förstå, i motsats till naturveten
skapen som är inriktad på finna orsaker och
förklaring. Den är grundläggande i M. Hei
deggers filosofi och kritiken mot att männis
kan ryckts ut sitt sammanhang med varat,
Varat och Tiden, 1993.Vi ser teorin om
människan som självtolkande i H-G. Gadamers tal om traditionen som en förför
ståelse, en tolkningshorisont som samman
smälter i en växelverkan med de objekt som
är föremål för tolkning, Truth and M ethod,
1994. Detta utesluter talet om objektivitet
inom hermeneutiken, vilken blir en kritik av
Descartes dualism mellan subjekt och ob
jekt.
58 När Taylor talar om kvalitativa distink
tioner talar han samtidigt om »starka värde
ringar«, med detta begrepp vill han säga att
det inte bara handlar om att värdera saker
och ting genom önskningar, utan även
önskningarna i sig själva. Till detta hör in
sikten om ett »hypergott«, för vilket jag
använder »det högsta goda«. Se Taylor
1989, s. 62ff. Taylor 1985, s. 6 $tt, 75.

63 Taylor 1985, s. 57.
64 Taylor 1985, s. 63ff. 68ff, 27off. Inne
börden i uppfattningen om människan som
självtolkande formulerar Taylor i vad han
kallar »BA-principen«, (principen om den
bästa redogörelsen för mänskligt liv). Den
är riktad mot dem som företräder en natura
listiskt inspirerad metafysik, i vilken män
niskan kan betraktas som ett objekt för ve
tenskapen eller som en del i ett avmystifierat
universum, och därmed omfattar en grund
läggande »non-realist position«. Med detta
begrepp kritiserar Taylor uppfattningen om
att det vi erfar alltid är representationer av
verkligheten och att vi inte kan jämföra er
farenheten med verkligheten själv. Kort sagt
innebär principen att vi måste göra oss av
med det teoretiska språket och använda ett
språk som håller samman fakta och värde
ring, tanke och känsla. Taylor 1989, s. 56ff,
Taylor 1985, s. 279 n. 14.
65 Taylor 1985, s. 72.

66 Taylor 1985, s. 2Ö3ff.
67 Borgenstierna 1942, s. 85. Se även s. 83.
68 Taylor 1992, s. 82. (Min kursiv.)
69 Taylor 1992, s. 90.
70 Taylor 1989, s. 476ff.
71 Taylor 1989, s. 481.

59 Taylor 1989, s. 2 7 ff,4 4 ff,Taylor 1985, s.
4 3 ff.
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8. Kampen mot kulturradikalismen

8.1 Introduktion
Står kristendom och kultur i strid med varandra? Frågan var rubrik för
en m ycket uppmärksammad akademisk debatt, anordnad i Uppsala
1891 av de så kallade frisinnade och radikala, som kom att få benäm
ningen de kulturradikala.1 Debatten rörde sig kring de metafysiska,
kunskapsteoretiska och moraliska frågorna med syftet att förklara var
för kristendom var ett hinder för samhällets utveckling. Detta kapitel
som ägnas åt det prästmötesmaterial som har fokus på kyrkans relation
till samhället inleder med en översiktlig innehållsbestämning av begrep
pet kulturradikalism. Skälet till detta är att kulturradikalismens idéer i
hög grad präglar samhällets tankar och värderingar, den så kallade tids
andan, vid tiden för de hållna prästmötena. Hur vill stiftet gå till väga för
att motverka denna strävan, och istället göra kristendom och kyrka mer
synlig som en kulturellt verksam faktor? Detta är en fråga som kapitlet
vill besvara. Den sista delen av kapitlet som lyfter fram det »viktorianska
dramat«, som en viktig inspirationskälla till kulturradikalismens idéer,
vill ge ytterligare ett idéhistoriskt perspektiv på den allmänt hållna före
ställningen om att vetenskapens vidgade gränser bör innebära ett m ot
svarande tillbakadragande av den kristna tron.
Här ska vi först som bakgrund till kulturradikalismens fråga på
minna oss om att det inte bara var kristendom och kultur som kan tänk
as stå i strid med varandra. Genom att följa den moderna identitetens
framväxt har vi sett att den moderna kulturen inom sig bär på inre
motsättningar, uppkomna genom de nya moraliska källorna. I och med
att samhället fortgående har befäst upplysningens objekti verande för
hållningssätt har såväl m änniskans som sam hällets livsvillkor om 
skapats genom den sociala ingenjörskonsten. M ot denna ideologi har vi
sett att Taylor ställer romantikens återvändande till en vision om en gi
ven ändamålsenlig ordning, och menar att expressivismen kunde ge ut
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tryck för såväl känslan av delaktighet och »inre« värden. Taylor är där
för kritisk till det företräde som upplysningstänkandet har fått i den
moderna kulturen:
Den industriella, teknologiska och rationaliserade civilisation som har
växt fram sedan sjuttonhundratalet har dock med sina seder och institu
tioner i en viktig mening befäst den människosyn som hör samman med
vad jag har kallat upplysningens huvudtendens, och detta så att säga i
strid med protesterna från romantiken som i sig förenade, i en eller an
nan form, både de expressivistiska och de autonomistiska strömning
arna i reaktionen mot upplysningen. ... den industriella civilisationen
[har] i effektivitetens och den högre produktionens namn framtvingat
återkommande omvandlingar av samhället och människornas livsstil....
I denna civilisation objektiveras fortlöpande såväl sociala förhållanden
och bruk som naturen.2
M en romantikens expressiva antropologi är ändå inte helt avvisad. Den
har införlivats och förpassats till det privata livet, där den befäst sin
ställning och blivit en hörnsten i den moderna kulturen, under det att det
offentliga livet fortgående domineras av upplysningens instrumentella
antropologi. M en även om människans, samhällets och naturens värde
överskuggas av rationellt planlagda mål i det offentliga livet, så råder
ändå en för moderniteten typisk enighet mellan det privata och det off
entliga livet med avseende på de grundläggande värdena. Denna enighet
beror på att inte bara den traditionella, Gud som moralisk källa, utan
även de källor, Naturen och Jaget, som vuxit fram med moderniteten
omfattar de positiva normer och värden vi tidigare såg uppsatta för för
sta gången på samhället agenda i och med upplysningen. Alla kan för
svara såväl förnuftets självansvar och subjektets frihet, som kravet på ett
globalt välbefinnande och rättvisa. M en här understryker Taylor att det
samtidigt också råder en stor oenighet i frågan om vilka motiveringar
och drivkrafter som kan leda till att dessa högt ställda moraliska krav
uppfylls. I den moderna identiteten finns alltså, med avseende på de
moraliska källorna och dess inneboende drivkrafter, en inbyggd spän
ning som återspeglas i samhällets kultur.
Tidigare nämndes M urdochs kritik m ot m oralfilosofins oförmåga
att tala om »det Goda«, vilket hon förstod vara en följd av att Kant satte
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människans autonom i och auktoritet i Guds ställe. M urdoch delar Tay
lors åsikt att oförmågan att tala om det goda betyder att det goda i sig
självt blir stumt. Det blir ett tom t korrelat till den autonoma fria viljan
som ensam skapare av värden. Det suveräna moraliska begreppet har
därför i den moderna kulturen blivit frihet, vilken M urdoch lika gärna
kallar mod eftersom människan måste våga stå för sin frihet, vilja och
makt, värden som samtidigt betyder en egocentricitet som riskerar att
leda till ensamhet. Taylor är radikal i kritiken av moralfilosofins oför
måga och hävdar att den moderna kulturen måste ställa frågorna om
gott och ont, och hur de nya källorna ska kunna uppfylla de högt ställda
moraliska kraven som föddes i och med upplysningen. Räcker det med
att uppfatta kraven som förnuftiga förpliktelser? Kan förnuftet och/eller
känslan gå i god för att kraven blir uppfyllda? Vad garanterar männis
kans värdighet och värde? Här aktualiserar Taylor Gud som moralisk
källa och beskriver Guds kärlek till skapelsen som en unik, gudomlig
bekräftelse på människans värde uttryckt i den judisk-kristna skapelse
berättelsens återkommande ord, »och Gud såg att det var gott«. M än
niskan som delaktig i agape, är delaktig i Guds bekräftelse av allt skapat
såsom värdefullt och gott.
Vi har också sett att Taylor menar att upplysningens naturalism an
såg sig, genom att förkasta kristendomens antropologi, göra rättvisa åt
människans inneboende godhet, och dessutom att upplysningens utilita
rism och naturalism grundade de moraliska kraven i en sekulariserad idé
om nåden. Taylor anser att det var denna idé som N ietzsche i grunden
utmanade. När varken m änniskans värde eller de moraliska kraven
längre var förankrade i en allmänt giltig sanning som så att säga bekräf
tade sanningen i »godhetens etik«, var de moraliska kraven egentligen
inget annat än ett uttryck för viljan till makt, dold av en för alla förned
rande medömkan. Kristendom måste förkastas som en självförnekande
asketism, ett medlidande som enbart ledde till ett samvete fyllt av skuld
känslor. N ietzsche som influerats av Schopenhauer kunde trots det
»dionysiska« säga ja till viljan och världen. Den erövrade friheten bety
der i Nietzsches filosofi en nihilism, ett bejakande av viljan till makt
bortom frågorna om gott och ont, en övermänniskas vilja som själv ska
par nya värden. Nietzsches ja-sägande sker inte bara genom att förkasta
kristendomen som moralisk källa, utan också den grekiska filosofiska
* 2
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rationalismen som grundval för upplysningens antropologi och högst
ställda moraliska krav. Taylor menar att Nietzsches utmaning har ställt
det moderna samhället inför ett teologiskt och moraliskt dilemm a.3

8.2
Kulturradikalismens
minsta gemensamma nämnare
Vilka idéer låg till grund för de kulturradikalas inflytelserika åsikt om att
kristendom och kultur stod i strid med varandra? När det gäller radika
lismens inflytande kan vi lägga märke till att idéhistorikern Crister Skog
lund anser det vara värt att notera att Hjalmar Branting, ledamot av den
socialdemokratiska partistyrelsen från dess tillkomst 1894 och förste
statsminister 1927, var en av deltagarna som i debatten 1891 besvarade
frågan jakande.4 I definitionen av kulturradikalismen lyfter Skoglund
fram ännu en stor debatt från 1952, som denna gång handlade om ett
kritiskt ifrågasättande av kulturradikalismens roll i samhället. Av inne
hållet i diskussionen framgår att de kulturradikala själva finner sina
rötter i upplysningstiden och i »Kants kritiska m andat«.5 Dessutom får
vi veta att debattens deltagare var eniga om att svensk idédebatt inte kan
beskrivas utan begreppet »kulturradikalism«, eftersom den spelat en
viktig roll i utformandet av samhället. M en den fråga som diskussionen
rörde sig kring denna gång var om radikalismen fortfarande kunde sägas
vara vid liv, eller om den hade »segrat ihjäl sig«. Om »dagens Sverige är
dess pampiga m ausoleum «.6 Oavsett den kritik som riktades mot kultur
radikalismen ansåg de radikala själva att rörelsen måste hållas vid liv.
Den hade alltjämt ett arv att förvalta trots att m ycket av åttiotalsradikalismens idéer och kritiska förhållningssätt hade tagits omhand av
socialdemokratin, och trots att många av dem blivit ledande oppositionsbildare i egenskap av professorer, chefsredaktörer, riksdagsmän
och regeringsledamöter.7 Dessa vunna positioner, och Skoglunds upp
fattning att socialdemokratins understöd till de kulturradikala var vik
tigt, bekräftar att kulturradikalismens idéer är betydelsefulla för den
tidsanda som präglar 1900-talets första hälft.
Skoglund återger Herbert Tingsten, statsvetare och chefsredaktör för
Dagens Nyheter, som i debatten 1952 definierade kulturradikalismens
enande band:
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Kulturradikalism ... innefattar någonting mycket bestämt ... Det är ra
tionalism, det är en kritisk förnuftsmässig granskning av förhållanden
och idéer - även när det gäller auktoriteter och traditionella föreställ
ningar. En kritik som har en humanitär värdering som bakgrund. Det är
den vi utgår från. Sedan är det självklart, att man ... kan bli liberal, man
kan bli socialist ... Det väsentliga är denna rationalistiska linje.8
Åttiotalsradikalismens kritik av vad de radikala eller frisinnade uppfat
tade som »viktoriansk skenmoral«,9 hyckleri och förljugenhet, överläm
nades som ett rationalistiskt, anti-auktoritärt och traditionskritiskt arv till
1900-talets radikala. Grundläggande i detta arv var avvisandet av kristen
domen och en stark tro på naturvetenskapen och dess empiriska metoder,
vilka ensamt tänktes förklara människan och världen. Skoglund påmin
ner om att de uppfattade människan i sig själv som alltigenom god och
med en förmåga till obegränsad moralisk utveckling. Bland annat förstods
detta ske i den öppna debatten, genom bildning och kunskap som också
var medel för att befria människan som rationell varelse från traditionella
fördomar. Skoglund menar att de radikala kunde, utifrån Darwins teori
om »survival of the fittest«, företräda såväl en etisk som rationalistisk
utopisk syn på både människa och samhälle. De trodde på en nästintill
automatisk materiell och moralisk utveckling. Fastän det första världskri
get med all tydlighet blottat människans mörka och irrationella sida
kunde utopin hållas vid liv genom tron på att ett moraliskt och förnuftigt
samhälle krävde en medveten planering av sakliga, objektiva och osenti
mentala människor. Människa och samhälle skulle formas utifrån de be
hov som vetenskapen fastställt och samhället lagstiftat och inte utifrån
människors egna subjektivt upplevda behov. M ed en växande instrumentell syn på kunskapen och människan vände de kulturradikala sig till
samhällsvetenskaperna och psykologin. Skoglund finner att de på samma
gång kunde omfatta såväl behaviorism som Freuds djuppsykologi och
teori om bejakandet av drifterna, som vägen bort från förljugenhet och
mot psykisk hälsa och lycka för individ och samhälle.10 Samtidigt miste
den tidigare så typiska antiklerikalismen sin aktualitet. I mellankrigs
tidens fortsatta sekularisering, i vilket prästerskapet förlorat mycket av sin
tidigare auktoritet, hade de radikala kommit att anse att kritiken mot
prästerskapet var detsamma som att »skjuta på döda hökar«. M en kam-
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pen mot all slags metafysik och traditionens »livslögner, hyckleri och
förljugenhet« i den viktorianska andan kvarstod. Ännu fanns rester av
idealism och »halvljummen morgonbönskristendom« kvar i samhället, i
synnerhet vid läroverken.11
Ellen Key är ett välkänt exempel på de litterärt begåvade kultur
radikala. H on kunde ge ord åt behovet och längtan efter frigörelsen från
kristendomen, förstådd som underkastelse inför en transcendent okuv
lig maktvilja, vilken stod i vägen det moderna jämlika samhället. Littera
turhistorikern Erik Hjalmar Linder beskriver Key som »famlande på
ömse sidor om sekelskiftet... där hon med svärmisk idealitet predikade
sin kärleksfilosofi, sin övermänniskobetonade skönhetsdyrkan och sin
antikristliga religionsuppfattning«.12 I boken M änniskan och G ud för
klarar Key tidens behov av den nödvändiga frigörelsen:
När vi icke längre vänta ledning, omvändelse, helgelse från höjden, då
vänta vi ej heller att apan och tigern inom mänskligheten skola dödas
genom Guds nåd. Vi veta att vi själva måste övervinna dem. Men aldrig
blir denna strid på allvar börjad, så länge nåden och synden och alla de
andra kristna begreppen flytta synpunkten från oss själva, från vår egen
kraftutveckling. Så länge Gud anses ingripa, blir t.ex. icke den sociala
frågan, icke fredsfrågan på allvar människornas egna angelägenheter.
Först när vi endast räkna med mänskliga faktorer kunna kulturupp
gifterna mänskligt och jordiskt lösas.13
Linder talar om kampen för frigörelsen under 1900-talets första hälft,
som en brottning mellan å ena sidan den starka tron på vetenskapens och
förnuftets makt och å andra sidan många häftiga besvikelser, trots
humanismens framsteg. H an finner att:
De litterära vittnesbörden berättar om skräck, indignation, vanmakt,
upplevelser av djup meningslöshet, en undran över arten av de instinkter
som driver människosläktet, arten och makten av den moral det hyllar.14
Den motsägelsefulla erfarenheten förstås av Linder som upphovet till en
långvarig och stundom desperat livsåskådningskamp, i vilken en allt mer
utbredd »avkristning« av livsform och tankar äger rum.
Det är m ot denna kulturella bakgrund, präglad av tillbakavisandet
av kristendomen och dess gudsuppfattning, som stiftet beskriver kyrk
ans relation till samhället. M en den atmosfär som färgade tidsandan,
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och som påverkade fostran av de uppväxande släktet, visar sig under det
tidigaste 1900-talet inte vara lätt att formulera i ord:
Fråga vi åter efter grunderna till denna slapphet och vanm akt... skulle
man nog kunna tala om tidsandan såsom ett obestämdt något hvilket,
liksom ett i luften kringsväfvande obestämt och osynligt smittofrö,
förpestar den andliga och sedliga atmosferen, ...^

8.3 Prästmöten under biskop Bergqvists ämbetstid
8.3.1
O trons getingbo
I ämbetsberättelsen 1908 kan biskop Bergqvist inte annat än konstatera
att många också inom stiftet påverkats av den rationalistiska tidsandan
som sprids till »alla vinklar och vrår«. I sitt inledningstal menar han,
med avseende på de förestående reformerna av skolans undervisning och
frågan om kyrkans förhållande till staten, att stiftet inte kan annat än
gripas av missmod inför samhällets »ödesdigra strävan« att medvetet
»tränga ut kyrka och kristendom ur vårt folks kulturmedvetande«.16
Förutom Bergqvist är det endast Johannes Lundblads predikan som mer
direkt aktualiserar frågan om samhällskulturen. Lundblad menar att
ingen kan undgå att se, att kristendom allt mer betraktas som ett hinder
för samhällsutvecklingen, och att det finns en »djärvhet i förnekelsen
som aldrig tidigare«. Denna »djärvhet« visar sig, enligt Lundblad, tyd
ligast inom den grupp som »tro sig vara ljusets riddarvakt, och som
kastat en slöja av högre vetande över sitt svarta anlete«.17 Lundblad
uppfattar att denna grupp stämplar allt som har med kristendom att
göra som kulturfientligt:
På grund häraf känna många, isynnerhet af det uppväxande släktet, det
skamligt att stå kvar på en ståndpunkt, där man anses förstå mycket litet
och följa med sin tid mycket litet. Hellre än att kallas obskurant, föredrar
man att låta inordna sig i lederna af den ljusets riddarvakt, som i lifvets
viktigaste angelägenheter anses sitta inne med ett vetande vida högre, än
hvad den kristna religionen har att erbjuda. Också samlas ungdomen i
stora skaror till möten, där kristendomshatet intager högsätet, barnen
till söndagsskolor, där man förlöjligar bibelns djupaste sanningar, och
där de ordentligen inläras att med ett jag tror icke, uppläsa den apo
stoliska trosbekännelsen.18
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Trots att Lundblad ger varken namn eller hänvisning är det tydligt att han
här talar om den socialdemokratiska arbetarrörelsens kulturkamp. Den
tog sig tidigt uttryck i de socialistiska söndagsskolorna som skapades som
motvikt till kyrkans söndagsskolor, och vars material introducerades av
Per Albin Hansson, statsminister 1 9 32-1946. Denna kulturkamp blev
kännbar i stiftet genom den kraftiga exploatering som malmfälten var före
mål för, vilket innebar uppväxande arbetarsamhällen som plattform för de
ungsocialistiska eller kulturradikala idéerna. Kiruna hörde till de orter där
den ivrigaste agitationen förekom. Där resulterade redan under seklets förs
ta decennium den socialistiska söndagsskolan i det socialdemokratiska
ungdomsförbundet. Bland de frågor som förbundet hade på sin agenda var
frågan: »Hur kan man på ett bättre sätt bedriva antireligiös propa
ganda?«19 Detta var en fråga som avspeglar partiets diskussion vid denna
tid, och det är inför sådana utmaningar som Lundblad anser att de själva
som kyrka ryggar tillbaka. De har inte frimodighet att bemöta tidens otro:
Hvarför uppsöka vi icke åtminstone någon gång massorna i »folkets
hus«, då vi ej kunna nå dem i templet, för att med frimodighet försvara
den kristna tron gent emot alla angrepp på densamma? ... Vi våga icke
sticka fingret i otrons getingbo.20
Lundblad fäster uppmärksamheten på att kyrkans minskande inflyt
ande är orsakat av tre faktorer. Förutom den inifrån kommande ratio
nalistiska teologin, vilken nämnts i tidigare kapitel, finns separatistiska
tendenser kvar, som genom att anklaga kyrkan för att vara ett »skåde
spel av hyckleri och världsandlighet« splittrar och försvagar församling
arna. Till detta har de nu även att handskas med socialismens anklagel
ser, som gå ut på att försöka bevisa att kristendomen står för »kultur
fientlighet och obskurantism«. Detta, menar Lundblad, kan inte annat
än leda till m issmod så länge de själva inte ikläder sig frimodigheten som
kallets bärande kraft.21
I boken Ur N orrbotten s H istoria beskrivs den första arbetarrörelsens
födelse 1891 i M almberget och även Folkets Hus som stod färdigbyggt
1896. Biskop Bergqvist som vid denna tid var präst i M almberget om 
bads hålla invigningstalet, eftersom han vid samma tillfälle var ditkallad
för att förrätta vigsel. Groth återger, som han uttrycker det, på ett »un
gefär«, hur Bergqvists ord föll sig:
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» Väl vet jag och förstår att publiken som här är samlad anser det som en
öv erlopp sgärning, men i egenskap av präst tar jag mig ändå friheten, att
nedkalla Guds välsignelse över företaget. «22

Folkets Hus - m itt i b yn

8 .3 .2

I Luleå stiftsmatrikel beskrivs Carl Edqvists arbetsmiljö i Kiruna som
»hårdradikal och anti-kyrklig«.23 I orationen K yrkan och arbetare
sam hället menar Edqvist 1915 att arbetarsamhället inte blev någon kon
kret verklighet för den yttre, traditionella omgivningen förrän man blev
varse att det i Folkets Hus »hölls sabbat« i hängivenhet till socialismen
som »vägen till frälsning«. Då först visade sig arbetarsamhället som en
ny och svårdefinierad samhällsföreteelse. För somliga var det »anti
krist«, för andra »det tusenåriga riket«. Själv förstår Edqvist arbetar
samhället som ett traditionslöst mikrosamhälle behärskat av »socialism
ens ande«, men med ett kvardröjande intresse för kyrkan. Trots att han
ser att den socialistiska ideologin bestämt »religionen som privatsak och
religionshatet som partisak« är hans erfarenhet, att de överlag ändå
väljer att ingå äktenskap och låta barnen döpas och konfirmeras i kyr
kan. Av erfarenhet vet han också att de söker sig till skolråden av intresse
för folkundervisningen och till kyrkoråden av intresse för kyrkans eko
nomi. N ågot som Edqvist tänker sig ytterst handla om en önskan att på
sikt få slut på både kristendom och kyrkobudget. Detta förhållningssätt
till kyrka och kristendom leder honom till att förstå, att det fåtal inom
arbetarsamhället som fortfarande står kvar i den kristna traditionen
måste känna sig »ungefär som Lot i Sodom«.
M en trots den negativa inställningen till den kristna tron, anser
Edqvist att de har något att lära i m ötet med socialismen. I stort sett har
kyrkan som samhällsinstitution visat en bristande förmåga till att sätta
sig in i arbetarsamhällenas ekonom iska och sociala problem. Den Sven
ska kyrkan har, enligt Edqvist, inte fullt ut gett akt på att det i mycket
handlar om en kamp för förbättrade livsvillkor.24 I fråga om handlings
kraft för en »samhällelig rättfärdighet« ser han arbetarrörelsen som ett
föredöme som fordrar sitt fulla erkännande. M en samtidigt får de inte
låta denna positiva vilja till handling skymma det faktum, att den rätt
färdighet rörelsen söker är inte en »kristlig rättfärdighet«. M en Edqvist
menar att de ska erkänna det berättigade i socialismens anklagelse, att
•
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kyrkan tar ställning för det traditionella och kapitalistiska samhället.
M en detta fordrar tydlighet. De måste i samma stund göra klart att ställ
ningstagandet inte är politiskt, utan moraliskt och religiöst. Så länge
kyrkan förstår sig som det »förnämsta organet för Guds rikes förverk
ligande i världen« är den tvungen att bekämpa socialismen, så vitt den
vänder sig m ot kyrkan och den av Gud givna uppgiften. M en om kyrkan
gör det tydligt att dess uppgift är politiskt oberoende, finns det hopp om
att spänningen mellan socialism och kyrka ska minska, kanske till och
med upphöra.25
Eftersom Edqvist kan finna att det ännu är agnosticismen som råder
inom arbetarsamhället, förstås traditionslöshet och grupptryck vara den
främsta orsaken till att människor inte söker svar på de existentiella frå
gorna i den kristna tron. De är tvungna att hålla sig till socialismens tro på
vetenskapen, vilken Edqvist menar har blivit »en av gudarna i avgudatemplet«, i Folkets Hus. M en i den överdrivna tron på vetenskapen ser han
en naturlig vilja till att söka det rätta, vilket säger honom att kyrkan måste
möta arbetarsamhällets människor med både förkunnelse och apologetik.
M en då han samtidigt vet att de som lever inom dessa samhällen ser verk
ligheten som den är, och att både kringresande agitatorer och en »kritiksjuk« massmedia har lärt dem att förhålla sig kritiska till allt traditionellt,
ställer Edqvist bestämda krav. Predikan ska förnyas så att den blir mättad
med verklighet. Här åberopas Vitalis Norström som allmänt känd försva
rare av kristendomens överhistoriska natur, och som företrädare av åsik
ten att en för förnuftet tillrättalagd kristendom inte är den rätta vägen att
hejda »avkristningen«. De aktiva ska därför, enligt Edqvist, utan djupsin
niga, tomma fäderneärvda uttryck och vändningar, på ett enkelt sätt visa
på evangeliet och den »kardinalsanningen«, att vägen till att omskapa
samhället går genom »de enskilda människornas hjärtan«.26
Den religiösa och sedliga allmänningen tilltalar inte arbetarsamhällets verk
lighetsmänniskor. Tillkrånglade dogmatiska utredningar, långa predik
ningar och salvelsefull predikoton kunna ännu verka uppbyggande i mång
en bondeförsamling, men i arbetarsamhället, där nästan varannan arbetare
är en tränad debattör och skicklig talare, verka de avskräckande.27
Till den apologetiska verksamheten är de aktiva prästerna i stiftet inte
lämpade. Enligt Edqvist är inte minst deras egna vetenskapliga auktoritet
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undergrävd, och dessutom har de som församlingspräster den praktiska
verksamheten i centrum. De har inte vanan att på ett vetenskapligt språk
diskutera de dogmatiska frågorna, Guds existens, treenigheten, förson
ingen, omvändelsens och den nya födelsens psykologi, och frågorna om
det eviga livet. Denna uppgift kräver professorer, biskopar och »andra
lärda män«, vilka han förväntar sig ska kunna visa att åsikten om kristen
dom som »gammal vidskepelse« inte är sann. Edqvist betonar att det är
hög tid för denna form av kyrklig verksamhet. Kyrkan har redan förlorat
mer inflytande än vad den egentligen borde ha gjort, bland annat genom
tröghet till förändring och oförmåga att följa med den snabba utveck
lingen som skett under de sista årtiondena. Edqvist är också kritisk till
trögheten i det egna stiftet, vilken visar sig bland annat i att frikyrkorna
ofta etablerat verksamhet i arbetarsamhällena före kyrkan själv. Men om
kyrkan verkligen sätter sig in i arbetarsamhällenas villkor, dess trång
boddhet, materiella, andliga och moraliska misär och möter det med en
rätt förkunnelse och apologetik är det ännu möjligt att reparera något av
den skada som skett.28 För Edqvist är detta brådskande med tanke på att
verkningarna av den andliga och socioekonomiska misären tydligast visar
sig i en sjunkande moral och förfallet familjeliv, vilket också gör den kyrk
liga »barnavården minst lika viktig som all annan själavård«.29

8.3.3 Kyrka - stat en vinst eller förlust
Samtidigt med konflikten med arbetarrörelsen pågår debatten om för
hållandet mellan kyrkan och staten. En debatt som, oavsett huruvida det
skulle vara positivt eller negativt för kyrkan att upplösa banden, tolkas
som ett tecken i tiden på att såväl kyrkan som kristendomen som sådan
är ifrågasatt. Ar 1921 diskuterar Rickard Markgren i prästmötesavhandlingen Kyrkan och Staten de faktorer som han anser vara orsak till
kyrkans marginalisering i den moderna kulturen. Till de faktorer som
kommer inifrån kyrkan själv räknar Markgren ett släkte av präster som
fötts i en tid av likgiltighet inför ämbetets djupaste kall, och som ännu
inte helt dött ut. Ytterligare faktorer är kyrkans oförstående och likgil
tighet inför de individualistiskt inriktade väckelsernas framväxt, som
ledde till den onödiga men oundvikliga religiösa splittringen. Till detta
lägger han kyrkans oförmåga att se kraven på en mer praktiskt inriktad
kristendom. Denna försummelse menar Markgren »kan icke annat än
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kännetecknas såsom m issgrepp«.30 Förutom de inifrån kommande fak
torerna som försvagar, nämns den allt mer utbredda tilliten till natur
vetenskapen och en växande »kulturdyrkan«, vilka mynnat ut i materia
lism och 1880-talets »frihetsmättade nya moral«. Och dessutom som en
tredje faktor en socialism som kommit att uppfattas som en alternativ
religion. Om än kyrkan genom tiden förmått ge människor frimodighet
inför både livet och döden så hindrar det inte, när »talrika skaror stå
som blindpipor i en orgel«, att se kyrkans skuld. Den har själv del i
kristendomens försvagning och marginalisering. Den har enligt M ark
gren inte varit tillräckligt vaken inför tidens skeenden.31
Markgrens uppgift i prästmötet är att väga för och nackdelar i det
nuvarande kyrkosystemet. Ställningstagandet till kyrkans avskiljande
från staten är i första hand bestämt av huruvida det finns en efterfrågan
av kyrkan bland människor, som kan bilda grunden för ett samarbete.
Om staten själv anser sig behöva kyrkan som grund för samhällsmoralen, eller om den anser sig kunna vara utan en sådan grund. Inte minst
avgörande är frågan om kyrkan själv har kraft till förnyelse, så att den
kan svara m ot de rättmätiga krav som det moderna samhället ställer.32
För Markgren råder inget tvivel om att »botten är nådd« vad det gäller
kyrkan, och att en förändring är på gång. Den visar sig för honom bland
annat i de unga prästerna som arbetar i ungkyrkorörelsens anda, och i
likhet med denna rörelse vänder sig till arbetarsamhället och de yngre
generationerna. Kyrkans och arbetarrörelsens möjlighet att finna varand
ra i ett samförstånd ser han också inom arbetarrörelsens egna led. När
mare bestämt i de socialdemokratiska riksdagsmän som offentligt gett
uttryck för att begreppen sanning, rättvisa och rättfärdighet inte har
samma innebörd i arbetarrörelsen och i den kristna kontexten. Insikten
i detta bör innebära att det förutsatta likhetstecknet mellan arbetar
rörelse och kristendomsfientlighet måste falla bort. Markgren finner yt
terligare positiva tecken. Han tolkar de reformkrav som ställs på kyrkan
som ett tecken på att den åter är efterfrågad. Bakom kraven ser han »den
bildade nutidsmänniskans vaknande behov ... väntan och åstundan att
kyrkan ... skall möta och giva tillfredställelse åt detta behov«. Reform
kraven uppfattas som »ett nödrop från kulturvärlden«.33 Fastän M ark
gren är medveten om att många krav är formulerade m ot bakgrund av
vetenskapen, vilket framgår av domen över dogmerna och kravet på dess
•

264

•

försvinnande, utgör detta ändå inget olösligt problem som hindrar kyr
kan från att gå den bildade nutidsmänniskan till mötes. Lösningen ligger
för Markgren i att kyrkan förtydligar dogmernas status. De kan inte
vara »rivaliserande« vetenskapliga sanningar, utan endast m ännisko
tankens försök att klarlägga de »uppenbarade gudomliga sanningarna«.
De har sitt värde som vägledande då de bär på historiens samlade erfa
renhet. Dogm en är ett verkligt, om än ofullkom ligt utryck, för evangeliet
som handlar om frälsning och frälsningsvisshet. Om frågan om dog
merna visar sig överkomlig, uppfattar Markgren däremot kravet på en
innehållslig revidering av bekännelsen vara betydligt mer komplicerat.
Skulle en revidering bli »fylligare eller magrare i positivt kristligt hänse
ende«? Markgren befarar det senare. Orsaken finner han i att »tiden
med sin spekulativa och förståndsmässiga läggning är alltför kritisk och
fattig på samlad och enande andekraft«.34
När Markgren vägt fördelar och nackdelar m ot varandra, utifrån
vad som framför allt är bäst för den enskilda och samhället, kommer han
till slutsatsen att ett åtskiljande inte är någon positiv vinst. M en för att
det ska vara möjligt att behålla rådande förhållanden anser han att kyr
kan måste uppfylla åtminstone två krav. Kravet på religionsfrihet, som
innebär att upphäva den tvångsmakt som många med mer eller mindre
rätt anser att kyrkan utövar, ska tillgodoses. Det är enligt Markgrens
mening ovärdigt kyrkan, att värna tvånget och stå som ett hinder för
människors frihet. D et andra kravet är att kyrkan ska koncentrera sig på
det praktiska livet. Här menar Markgren att tidens stora teoretiska
fråga, »Finnes det en Gud?«, måste ersättas med den praktiska frågan
om att »göra hans vilja«, vilken han betonar endast är möjlig »på den
personliga upplevelsens väg«.35 Här kan vi se Markgren som ett tydligt
exempel på att stiftet vänder sig bort från ett teoretiskt förhållningssätt
till tron, och m ot en praktiskt inriktad kristendom.
Den nuvarande förbindelsen med staten ger kyrkan en speciell status,
och prästerskapet har inte bara en frivillig rätt, utan även en av staten
lagstadgad skyldighet att vara till för alla som fritt frågar efter evangeli
ets budskap. »Denna rätt, med den sociala utjämning, som ligger däri
och som allra minst i vår demokratiska tid borde lämnas obeaktad, kan
aldrig komma på samma sätt till stånd inom frikyrkoformen«.36 Sett ur
ett kort tidsperspektiv kan Markgren instämma i det ofta återkom 
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mande argumentet, att kyrkan skulle »vinna en större religiös innerlig
het om den stod fri från staten«, men i ett längre perspektiv förstår han
detta som ohållbart:
Säkert är, att detta band aldrig kan lösas utan att framkalla rörelse och
väckelse inom kyrkan. Och denna rörelse skulle komma att bliva mera
stark och omfattande, om upplösningen skedde under våldsammare for
mer, då förbindelsen mellan de båda är allför djupgående och mång
hundraårig för att sådant skulle kunna undvikas. Under de skakningar
som så komme att uppstå ... skulle säkerligen de religiösa och sedliga
värdena klarare träda i dagen och framstå i nytt ljus och mera efter
strävansvärda. Då föddes tvivelsutan ock ett intensivt arbete att ånyo
bygga upp Svenska kyrkan, fast i annan form. ... Och framför allt skulle
Guds rike på ett mera avgörande sätt te sig såsom en livsmakt för män
niskornas hjärtan. ... det är tämligen visst, att denna våg ... sjönke snart
ned till svaga dyningar, som lämnade folket långt mera oberört, än vad
som nu är fallet. Den nya rörelsen komme nämligen att vila på enskilda
eller sammanslutningar av enskilda. Deras antal vore efter all sannolik
het i början talrik nog. Men så småningom minskades antalet. Arbets
bördan bleve då för de kvarvarande för tung. Arbetet kunde därför icke
i längden uppehållas i behövlig omfattning och kraft. Svalnad eld och
förlorade religiösa värden för vårt folkliv är framtidsperspektivet i detta
fall.37
Även om Markgren 1921 och Fellström 1947 delar övertygelsen om att
kyrkan inte skulle »stupa eller falla samman« vid en separation, skiljer
de sig ändå i frågan om framtidsperspektivet. Fellströms prästmötesavhandling ger drygt tjugo år senare ett annat svar på frågan om vad som
sker om och när kyrkan blir skiljd från staten:
Kyrkan komme att återfå sitt inflytande som religiös auktoritet. Hon
hade icke att släpa med en skara likgiltiga och fientliga element. I raden
av landets fria samfund stode kyrkan där med större förmåga att tjäna
Guds rike och neddraga himmelska kraftflöden till vårt folk. - Allt detta
skulle ske i en stat, som står under avkristningens tecken.38
Frågan om kyrka och stat återkommer inte som ett direkt ämne under
1900-talets första hälft. D et är mycket troligt att Ekmarks mening i
orationen från 1947 är representativ för stiftet hållning i frågan. Ekmark
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anser att kyrkan kan samarbeta med staten under medvetenhet om att
den samarbetar med en allt mer sekulariserad stat, vilket kan innebära
att den sammanhållning Luther tänkte sig inte längre är möjlig. När så
sker blir det nödvändigt att inse, att kyrkan varken är statens eller natio
nens utan »Kristi kyrka i Sveriges land«. Kyrkan har, menar Ekmark, i
alla tider egentligen endast varit bunden till missionsbefallningen, vilken
innebär att det är kyrkans eget ansvar att med början i dopets krav på
livslång fostran göra tron tillgänglig i människans och samhällets liv.39

8.4 Prästmöten under biskop Jonzons ämbetstid
8.4.1 Privat och offentlig religiositet
Det är väl ingen av oss kyrkans män som inte bejakar Geijers syn på
religion och samhälle, även om vi ej förmå se och tänka så djupt som han.
Det finns ingen som icke ser vådorna som hota vårt folks själ genom det
kristna arvets förslösning, genom andelösheten och den materialistiska
inställningen; vi sörja däröver, vi tala därom ,... Och det finns ingen som
icke förstår att en andlig förnyelse är högst av nöden. Även därom tala
vi. Vi tala ofta om nödvändigheten av ett andligt uppvaknande,... Men
vad blir det av allt detta? Vad skeri4°
Biskop Jonzon uppmanar stiftets aktiva att vända sig till E. G. Geijer
som god förebild för att åter göra kristendom till en verksam faktor i
samhällslivet. Geijers beskrivning av sig själv som - »varken en Kyrkokristen eller ens en Bibelkristen, ehuru så mycket av en kristen att jag kan
finna uppbyggelse både i Kyrka och Bibel. Korteligen, jag är en kristen
på egen hand«41 - är för Jonzon en insikt som kyrkan inte kan undvara.
Dessutom , menar Jonzon, att kyrkan står i tacksamhetsskuld till Geijer
för att han ställt frågan: »Är religionen en privatsak eller en offentlig
angelägenhet?« N är Jonzon låter biskopstalet vara koncentrerat på hu
ruvida religionen är en privatsak eller en offentlig angelägenhet, har han
inte för avsikt att aktualisera debatten kring det socialdemokratiska
partiprogrammet, som använder sig av tesen för att avgränsa kyrkans liv
från det privata livet. I stället vill Jonzon framhålla att Geijer, som en av
de mest klarsynta i frågan om dels relationen mellan den enskilda m än
niskan och kyrkan, och dels mellan kyrkan och samhället, har lärt dem
»kristendom, erfaren kristendom och kristendom såsom hjärtat i mänsk
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lighetens och folkens och den enskildes liv«.42 Frågan om religion som
något privat eller offentligt blir därför enligt Jonzons mening av högsta
betydelse för kyrkan. M ed Geijers ord vill Jonzon hävda att »Han [Gud]
är ej i kyrkan, han är ej i boken, ej i bibeln, om han ej är i det egna
bröstet«.43 Detta innebär för Jonzon att varje människa som omfattar
den kristna tron måste vara en »kristen på egen hand«, om tron överhu
vudtaget ska ha någon betydelse:
I kristendomen gäller det först och sist frälsningen, hela världens och
hela människolivets frälsning visserligen, men ingalunda någon kollek
tiv frälsning, där individen försvinner i m assan.... Varje kristendomssyn
eller kyrkoidé, som fördunklar eller skjuter åt sidan denna tanke, är
falsk. Om kristendomen håller på att mista sitt inflytande såsom ledande
samhällsmakt och kulturfaktor på ett sätt som är en olycka och fara, så
beror det inte på att den för mycket blivit privatsak i nyss antydd mening
och [då] ligger boten icke i att försvaga betoningen av detta drag i kris
tendomen.44
Jonzon vill här framhålla att en starkt bidragande orsak till att kyrkan
är i färd med att förlora sitt inflytande som kulturfaktor är att den en
skilda människan har fått »försvinna i massan«. Denna risk har tidigare
påtalats av Bergqvist, som framhöll att den enskilda, som en följd av den
nya samhällskulturen, mer och mer kom m it att skjutas undan och där
med förlorat sin känsla för ett personligt ansvar inför Gud och m edmän
niskor. Får det offentliga eller det kollektiva överskugga det privata eller
individuella leder det enligt Jonzon till människlighetens »andliga ban
krutt«, som han nu ser visa sig i att människan har kom m it att tro på sig
själv i stället för på Gud. Detta har i sin tur lett till att samhället kommit
att kännetecknas av att det både sanktionerar och formas efter kraven på
ekonom isk och materiell utveckling utan gräns, vilken går hand i hand
med en vetenskaplig och teknisk utveckling utan gräns. Det högsta vär
det har blivit den materiella välfärden. Jonzon erkänner gärna att veten
skap och teknik är »tidens stora berömmelse«, så länge ingen tror att ett
samhälle kan utvecklas enbart genom vetenskap. M en tecken saknas
inte på att detta är samhällets idé och att det därför är på väg att förlora
den moraliska och andliga grunden. Jonzon finner att många människor
till följd av den egna självtillräckligheten lever i »m odlöshet, orenhet och
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osanning i stället för i solidaritet, dådkraft och gemenskap«. Ett sam
hälle som lever i en ensidig tillit till vetenskapen, eller låter denna vara
»livskällan« för välfärden, är enligt Jonzon förödande, eftersom veten
skapen endast kan säga »vad som är och hur det är, men inte vad som bör
vara eller hur det bör vara«. Jonzon betonar att det i det kristna perspek
tivet är just dessa »bör«, som sammanbinder den privata och den offent
liga sidan av religionen till ett substantiellt och funktionellt helt. Frågan
om religion som privatsak eller offentlig angelägenhet kan därför inte
diskuteras annat än i ett helhetsperspektiv som inbegriper relationer,
samspelet mellan den enskilda människan, kyrkan och samhället. Det är
enligt Jonzons mening inte möjligt, att som det nu ofta sker, tala om det
ena eller det andra, det vill säga det privata och det offentliga troslivet,
som varandras alternativ. Religionen som det mest individuella och pri
vata måste också vara den mest offentliga angelägenheten.45
Det religiöst neutrala samhället är med andra ord inte tänkbart enligt
Jonzon. Samhället kan inte stå likgiltigt inför frågan om vilka ideal och
normer som ska vara vägledande i frågan om de enskildas »självständighetsbegär« och det allmännas bästa. Det neutrala samhället blir också
otänkbart så länge samhället har till sin uppgift att tillhandahålla nor
mer och värderingar för skolans fostran. Och i likhet med Markgren
anser Jonzon att de värderingar som samhället omfattar måste vara
grundade i något, antingen i den kristna tron eller i någon annan tro och
livsåskådning. Även om samhället inte aktivt tar ställning till frågorna
om religion och moral, anser Jonzon att detta inte kan betraktas som ett
neutralt förhållningssätt. Snarare vill han mena att det är ett ställnings
tagande som befrämjar en materialistisk m änniskosyn, eftersom det
betraktar människans »evighetssida« i det levande sammanhanget som
något ovidkom m ande.46

8.4.2

Den ideologiska kampen

År 1953 håller Jonzon sitt sista biskopstal i Luleå stift. Föredraget som
fått rubriken Kyrkan i den ideologiska kam pen är en kritisk utvärdering
av kyrkan som normgivare för människors sätt att leva i det moderna
samhället. Här ställer Jonzon frågan om kyrkan verkligen visar på vad
det betyder att leva kristendomen som den vill bli levd och som den
fordrar i en tidsålder där en mångfald ideologier kämpar om att bevisa
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sig själva som lösningen på människans och världens problem. Inled
ningsvis beskriver han en »envist besvärande tanke«, som drabbade
honom i samband med den Lutherska världskonferensen i Hannover
året dessförinnan. Jonzon menar att han inte kunde undgå att se en viss
likhet mellan världens ledande lutherska teologer och kyrkomän å ena
sidan och Arkimedes å den andra. M itt i en värld som levde i det andra
världskrigets efterdyningar föreföll det honom som om dessa ägnade sig
åt »teologiska subtiliteter«. De föreföll som om de på samma sätt som
Arkimedes inte såg vad som egentligen pågick i verkligheten. Om än
Jonzon på sätt och vis kunde tänka, att dessa teologer och kyrkans män
i en »endast skenbar« oberördhet förverkligade den lutherska kallelse
tanken i sina »intrikata frågor«, hade han önskat att de teologiska frå
gorna varit mer »radikala och totala«. M ed detta menar Jonzon att han
saknade de direkta frågorna om kristendomens och kyrkans roll i m än
niskans, samhällets och världens problem .47
Jonzon riktar uppmärksamheten på den pågående globaliseringen
och det alltmer ömsesidiga beroendet stater emellan. Världen har krympt
»man ser samma filmer i Afrikas urskogar som på N ew Yorks och Luleås
biografer«. Han påminner om att detta betyder att alla demokratier har
ett delat ansvar för hur en gemensam demokratisk värld ska utformas.
Dessutom betonar han att historien oavkortat visat att demokratins
»kvalité« beror på medborgarnas moral. Inte ens de högst stående
demokratierna kan garantera frånvaron av godtycke och korruption,
utan en bestämd uppfattning om vad som utgör moralens drivkraft och
källa. Fastän juridisk lag och den enskildas moraliska uppfattning, hen
nes eget samvete och tro, inte alltid kan sammanfalla anser Jonzon ändå
att varje stat som fortfarande kallar sig kristen måste utgå från kristen
domens etik i frågan om samhällets värdegrund. Det är i detta arbete
biskopen betonar att kyrkan måste ta sitt ansvar, vilket blir allt mer
brådskande då ingen kan undgå att se att kristendomen är på väg att
förlora inflytande i den västerländska kulturen. Det är kristendomens
förlorade attraktionskraft som ger Jonzon anledning att ställa sig kritisk
till den pågående kyrkorenässansen vi tidigare talat om. I återupptäck
ten av centralt viktiga bibliska tankar och förnyelsen av sakramentens
bruk ser han en risk för en dominans av det sakramentala. Kyrkan hotas
enligt Jonzons mening av en »heterodoxi som är lika ödesdiger som de
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liberala teologiernas heterodoxier«, det vill säga en ny betoning på att
det väsentliga är att människor lever i kyrkan under nådemedlens bruk,
allt under det att kyrkans viktigaste uppgift riskerar att komma i skym
undan. »Heterodoxin« uppkommer inte genom att tanken i sig själv är
felaktig, utan genom en felaktig betoning. Risken är att medlet blir ett
mål i sig, inte det som medlet ska förmedla. Den sakramentala beto
ningen riskerar att utveckla en »ny vanekristendom, ev. med fyllda kyr
kor och nattvardsbord, men föga av levande kristendom och nyskapade
m änniskor«.48 Jonzon understryker att en förnyelse av kyrkan inte be
står i att antalet kyrkobesökare ökar, hur än nödvändigt detta är, utan i
att människan förs till självkännedom, att hon erkänner sina brister,
omskapas och försonas med Gud och människor.49
Jonzon, som menar att kyrkan befinner sig mitt uppe i den globaliserade världens »ideologiska kam p«, vill istället se att kyrkan rustar sig
för att delta i denna kamp. M en det mest ödesdigra är enligt Jonzons
mening, att kyrkan är för oklar i sitt förhållningssätt till vad det innebär
att leva den kristna tron. Kyrkan borde därför ägna sig åt att tydliggöra
sina etiska och moraliska ställningstaganden, eftersom »en kristendom,
en kyrka med allehanda kompromisser är illa skickad att kämpa för
m oralen«.50 Kyrkan måste bli mer »radikal och total«, det vill säga
inriktad på m änniskans faktiska livssituation, om kristendom en ska
kunna bli synlig i människors vardagliga liv. Jonzon understryker att
tron och den kristna läran har ett litet värde, om den inte samtidigt visar
sig i handling och vilja att påverka samhället i stort.
I den globaliserade världens »ideologiska kamp« arbetar Jonzon till
sammans med M RA, M oral Re-Armament eller M oralisk Upprustning
(f.d. Oxfordgrupprörelsen). Från Fîannover reste han direkt till MRA:s
konferens i Caux-sur-M ontreux, i vilken människor från alla världsde
lar och alla religiösa, politiska och sociala sammanhang var mitt uppe i
den ideologiska världskampen. Jonzons engagemang innebar att till
sammans med representanter för bland andra islam , hinduism och
buddhism arbeta för att göra religionens värderingar synliga i det prakt
iska handlandet. Ett sådant gränsöverskridande är för honom inget hin
der i och med att det är den praktiska funktionella sidan av religionen
som för dem samman. Jonzon uttrycker det så, att det är själva målet
som för dem samman, »den gemensamma nämnaren« fastän det sub• 271

stantiella, »täljaren«, skiftar. Han är noga med att betona att det inte
handlar om en »religionsblandning« utan om att människor som repre
senterar olika religioner förenas i kampen m ot de moraliska och m änsk
liga problem var och en ser som grundorsak till det egna samhällets
sociala och politiska problem. M ed bibehållen tro på det egna trosinnehållet anser Jonzon att deltagarna i M RA kan förenas i en djup in
nerlig gemenskap, eftersom den är inriktad på att praktisera och inte på
att teoretisera.51

8.4.3

Kyrkan i dialog eller m onologi

Stiftets erfarenhet förefaller inte bara vara att kristendom och kultur står
i strid med varandra, utan också att kyrkan inte står i dialog med den
moderna kulturen. Både Edqvist och Markgren framhåller kyrkan, för
att tala med Edqvist, som »det förnämsta organet« för att förmedla
kristendomen till samhället. Kyrkan har enligt dem det största ansvaret
för att den kristna tron och de kristna värdena ska vara synligjorda i
samhället. M en av olika anledningar, vars upphov finns både inom och
utom kyrkan, har kyrkans röst försvagats. Jonzons bild av Arkimedes är
en bild som visar på att kyrkan snarare än att befinna sig i dialog utåt,
befinner sig i en m onolog med sig själv.
Hur tänker sig då stiftet att kyrka och kristendom kan komma i dia
log med den moderna kulturen? Vi har sett att stiftet, om än inte klart
uttalat, har pekat på att kyrkan är otydlig i sitt språk. Edqvist vill
komma till rätta med detta problem genom att föreslå att kyrkan ska tala
två språk, kanske till och med tre. Det traditionella kyrkliga språket kan
fortfarande 1915 »gå hem« i de traditionella församlingarna, men i
arbetarsamhället är detta inte användbart. Här gäller det att tala ett
språk som är förankrat i verkligheten, i människans vardagsliv. M en
arbetarsamhället kräver dessutom det apologetiska språket, eftersom
detta samhälle också är bebott av människor som är tränade att tänka
kritiskt och argumentera för sin sak. Kyrkan måste vara beredd att ge
svar på och förklara de kristna dogmerna på ett vetenskapligt språk.
Edqvists resonemang hamnar i konflikt med Markgrens uppfattning, då
Markgren sju år senare menar att kyrkan kan gå den moderna kulturen
till mötes genom att klargöra dogmernas status. De har inte den veten
skapliga karaktär som »kulturvärlden« tänker sig. Enligt Markgren har
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dogmerna sin status genom att vara kyrkans samlade historiska erfaren
het, de är ett ofullkom ligt uttryck för evangeliets budskap och m än
niskotankens försök att förstå de »gudomliga sanningarna«. Markgren
har själv ingen förväntan på att tanken tillfullo ska kunna »spänna en
bro« mellan dogm och vetenskap, därför kan han också säga att dog
merna är inget hinder för honom själv, för hans del kan de få stå kvar. Vi
har tidigare sett att Markgren har framhållit att orden får sin innebörd
i det sammanhang eller i den kontext där de hör hemma. Begrepp som
sanning, rättvisa och rättfärdighet kan inte tillskrivas exakt samma inne
börd i den politiska som i den teologiska kontexten. Dessutom vet vi att
Markgren värjer sig för en revidering av bekännelsen, tidsandan är allt
för präglad av ett spekulativt och förståndsmässigt tänkande. Han fruk
tar att det vetenskapliga tänkandet ska ges prioritet i en sådan revide
ring. Även Jonzon kritiserar det vetenskapliga tänkandets primat både
inom kyrka och i samhällslivet. Han är kritisk till att det vetenskapliga
språket tillämpas på människan, då det endast kan säga vad som är, inte
hur något bör vara.
En annan tanke bland stiftets aktiva är kravet på en mer praktiskt
inriktad kristendom. Markgren vill ersätta tidens stora teoretiska fråga,
»Finnes det en Gud?« med den praktiska frågan om att handla. Jonzons
mening att tron och den kristna läran har ett litet värde, om den inte
samtidigt visar sig i handling och vilja till att påverka samhällets utveck
ling, är en representativ tanke för stiftet. Detta gäller även åsikten att den
privata religiositeten, den subjektiva tron, måste gå före det offentliga
engagemanget om kyrkan ska stå i dialog med den moderna kulturen.
Jonzons uppfattning om att kyrkan står i tacksamhetsskuld till Geijer
blir förklarlig m ot bakgrund av N ordins bedömning att Geijers storhet
ligger i hans förmåga att göra lära till liv.52 Det finns ett visst samband
mellan den förmåga som N ordin tillskriver Geijer och den avsikt Taylor
har i den idéhistoriska analysen av den moderna identiteten. Detta sam
band kan sägas bestå i att de båda delar romantikens protest m ot 1600talets vetenskap tillämpad på människan, därför delar de också strävan
att förena människas natur och förnuft. Geijer åstadkommer detta ge
nom sin personlighetsfilosofi, Taylor genom sin teori om expressivismen
som ny antropologi. Jonzon delar Beckmans uppskattning av Geijer.
Sven H ansson finner att det är Geijers personlighetsfilosofi som påver
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kat Beckman, när han framhåller personlighetens betydelse. Och att
samma påverkan föreligger när det gäller Beckmans betoning på att den
personligt grundade övertygelsen är nödvändig som m otivation och
drivkraft för vilja och handling. Både för den enskilda och kyrkan måste
det finnas, menar Beckman, en samstämmighet mellan inre tro och yttre
handlande. Detta ger också innehåll och riktning åt samhället och dess
institutioner.53 Här ämnar jag inte diskutera Hansson åsikt, endast före
slå att Beckmans betoning på subjektiviteten snarare borde sökas i
expressivismen. Orsaken är dels Beckmans närhet till pietismen och dels
hans studier av Hegel som stark påverkad av expressivismen.
I kapitlets inledning nämndes att Taylor finner att den moderna iden
titeten innebär att det är upplysningens idéer som präglar det offentliga
livets, eller samhällets utformning, medan det är romanrikens expressivism som sätter sin prägel på det privata livet. Vi såg även att frågan om
huruvida kristendom och kultur står i strid med varandra var aktualise
rad av de metafysiska, kunskapsteoretiska och moraliska frågorna. De
svar dessa frågor fick i samhällsdebatten ansågs bekräfta att kristendom
var ett hinder för samhällets utveckling. Grundorsaken - och här bortser
jag från den »överbyggnad« som vi för enkelhetens skull kan kalla en
historiskt uppkommen antiklerikalism och kyrkofientlighet - är m ot
bakgrund av Taylors beskrivning av modernitetens jaguppfattning och
frihetsbegrepp att svaren utgick ifrån upplysningens vetenskapssyn och
den därtill hörande uppfattningen om människan. Det handlar alltså om
två olika sätt att besvara dessa tre frågor, ett som betonar det teoretiska
tänkandets företräde och ett som vägrar att isolera det tänkande jaget
från den kännande människan.
I det sista och avslutande avsnittet i detta kapitel ska vi därför när
mare undersöka vad som kan uppfattas som en avgörande förutsättning
för debatten mellan kristendom och samhällskultur. Vi ska vända oss till
vad Taylor kallar det »viktorianska dramat«, vilket fick betydelse för
hur den moderna kulturen utformades, ett inflytande som ännu lever
kvar inom samhällskulturen. Den viktorianska kristenheten hade enligt
Taylor fångat romantikens sätt att tänka, dess expressiva andlighet och
sinnesstäm ning.54
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8.5 Otron som kulturellt arv
I de engelska förhållanden som skapade den viktorianska tidsandan under
1800-talet ser Taylor ett återuppvaknande, ett återvändande till den tra
ditionella trons grunder, om än i annan form än tidigare. Inom det reli
giösa livet fick de moraliska kraven som ställts under upplysningen - en
universell välvilja, frihet, jämlikhet, demokrati - en framträdande plats.
Trons återkomst handlade om agape, en praktiskt inriktad kristendom
som i den viktorianska epoken tog sig uttryck i en moralisk stränghet, som
samtidigt gav inspiration och drivkraft till de sociala reformerna. Taylor
påminner här till exempel om att det var inom den evangeliska kristen
heten som initiativet till förbudet m ot slaveriet togs. M en under århundra
dets andra hälft började den »ortodoxa« tidsvågen gradvis ebba ut och
ersättas med en ny tidsanda. M ånga som tillhörde den evangeliska
kristenheten och som aktivt deltagit i de sociala reformerna vände sig bort
från den kristna tron och till upplysningens »gamla« agnosticism och
ateism. Det som sker är i sort sett, enligt Taylors mening, en återupprepning av upplysningens kritik mot kristendomen som ett hinder för utveck
lingen av den sociala agendan, en universell rättvisa och jämlikhet.55
Avgörande under denna epok är vad Taylor kallar »det viktorianska
dramat«, den allmänt kända striden som utspelade sig under 1800-talets
slut mellan teologi och vetenskap. Vi vet alla att teologin stod som för
lorare, men däremot menar Taylor att vi har mindre klart för oss orsak
erna till förlusten, som innebar att många förlorade tron på den kristna
trons trovärdighet. Här vill Taylor peka på att återvändandet till upplys
ningstidens agnosticism och ateism var en följd av att teologin gjort sig
sårbar genom att hävda trons sanning genom att utgå ifrån en ortodox
intellektuell dogmatisk struktur och dessutom läran om verbalinspira
tion. Ytterligare en förklaring som Taylor ger är att de vetenskapliga
argumenten m ot det försvar kyrkan byggt upp m ot Darwins upptäckter,
vilket senare också gäller Freuds, utgick ifrån en speciell tro på vetenska
pen, en »scientism«, grundad i övertygelsen om att vetenskapens m eto
der kan och ska tillhandahålla de fakta som den troende måste omfatta
för att kunna hålla tron för sann. Genom att framhålla argumenten som
scientism vill Taylor understryka att striden egentligen inte handlade om
att ersätta den kristna trons tolkning av tillvaron med någon mer veten
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skaplig. Istället för att tala om vetenskapens seger borde vi, enligt Taylor,
istället tala om scientismens seger.
En tredje och lika betydelsefull orsak till teologins förlust och åter
vändandet till upplysningens tro finner Taylor i att scientismens kristendomskritiska argumentation fördes utifrån ett nytt »militant« moraliskt
förhållningssätt, som för övrigt etablerade sig som en viktig beståndsdel i
modernitetens kultur. Detta »militanta« förhållningssätt hämtade sin
styrka i »trons etik«, förespråkad i en inflytelserik bok som kom under
den viktorianska tiden. Boken, Ethics o f belief\ slår fast att: »one ought
not to believe what one has insufficient evidence for«.56 Vi känner igen
tesen, från det tidigare kapitlet om problemet med tro och vetande, där vi
såg att den ingår som en grundpelare i Hedenius tänkande: »... att inte tro
på något, som det inte finns några förnuftiga skäl att anse vara sant«. I
denna tes finner Taylor två ideal flyta samman och ge principen dess
styrka. Det ena idealet är den självansvariga rationella friheten, som tol
kas som ett krav på att varje förnuftig människa ska bestämma för sig själv
och inte böja sig för någon auktoritet. Här känner vi igen »Kants kritiska
mandat« som Skoglund angav som en av kulturradikalismens rötter. Det
andra idealet, som Taylor ger namnet »otrons heroism«, är den djupa
själsliga tillfredsställelsen över att veta att man verkligen sökt och funnit
sanningen, om än i sig både dyster och otillfredsställande. Detta tema, fött
under det »viktorianska dramat«, avspeglar sig i modernismens litteratur
som förhärligar den manlighet, det mod och den moral som det etiska
idealet kräver av dem som vågar möta tillvarons nakna sanning. Här kan
vi känna igen Linders beskrivning av den svenska litteraturen, vilken blev
nämnt i kapitlets inledning. »Trons etik« som ett ideal grundad i en spe
ciell vetenskapssyn tjänade också som ett rättfärdigande av anklagelserna
mot dem sonrinte accepterade debattens förment vetenskapliga argu
ment. Förutom att det moraliska idealet kunde hämta styrka genom att
hänvisa till självansvarets frihet och ett heroiskt mod kunde det också
hänvisa till en kristen föreställning om synden. De som trots allt höll fast
vid sin tro ansågs genom att bryta m ot principens etiska krav begå den
största synden, hyckleriet.57
Taylor menar att den etiska principen som utgör »trons etik« fick sin
styrka i ett tredje ideal, knutet direkt till vetenskapen. Att kravet på en
universell humanism måste vila på vetenskapen hade de som stred för
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»trons etik« lärt av upplysningens stora filosofer. Först när människan
släppt taget om tilliten till Gud kunde hon nå full självtillit, mer manlig
het och bli mer angelägen om att göra det människan ensam måste göra,
för mänsklighetens skull.58 Dessa argument kan vi känna igen i Ellen
Keys beskrivning av »människornas egna angelägenheter«. Taylor för
klarar drivkraften i »trons etik«:
Just as in the case of the unbelieving Enlightenment, science was linked
for the Victorians with progress in technology and hence in human bet
terment, ... Thus the turn from religion to science not only betokened a
greater purity of spirit and greater manliness but also aligned them with
the demands of human progress and welfare. Indeed, the courage to face
the unhallowed universe could be thought of as a sacrifice which agnos
tics were willing to make for human betterment.... And indeed,... many
cherished the notion that facing the Godless universe liberated reserves
of benevolence in us.59
Vad de kulturradikala främst kunde urskilja i den viktorianska tiden var
en »viktoriansk skenmoral«, m ot vilken Skoglund visat att dessa riktade
sitt »anatema«. Taylor beskriver tiden som en kulturkamp mellan krist
endom och tron på vetenskapen - som enda vägen till universell hum a
nism - framtvingad av ett högt ställt moraliskt krav utifrån vad han
också kan benämna som »otrons etik«. Vad som egentligen utspelade sig
under denna tid finner Taylor i ett uttalande av Thomas Huxley, som för
det första menar att det moraliska kravet innebar upptäckten av att den
djupaste känslan av religiositet inte var beroende av en teologi. För det
andra, att vetenskapen och dess metoder hade berett dem ett rum fritt
från auktoritet och tradition. Och för det tredje att kärleken till mänsk
ligheten öppnat ögonen för den mänskliga naturens helighet och okränkbarhet, vilken fyllde dem med den djupaste känsla av ansvar:
This is the powerful alternative morality that knocked such breach in
Victorian religion. It was not some supposedly logical incompatibility
between science and faith but this imperious moral demand not to
believe which led many Victorians to feel that they had to abandon,
however sorrowfully, the faith of their fathers. 60
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Det föreligger alltså, sammanfattningsvis, två diametralt motsatta per
spektiv på den viktorianska tidsandan, som ett arv till den samhällskultur som var rådande under den tid som stiftet dokumenterar sin kyr
kohistoria. Skoglund har visat att redan 1880-tals radikalismen i första
hand riktade sitt »anatema« m ot vad man uppfattade vara den viktori
anska skenmoralen, att de ville »oförfärat rycka masken af humbugen
och stämpla den vid dess rätta nam n«.61 Herbert Tingsten sammanfat
tade kulturradikalismen, vilket tidigare nämnts, som »en kritisk förnuftsmässig granskning av förhållanden och idéer - även när det gäller
auktoriteter och traditionella föreställningar. En kritik som har en hu
manitär värdering som bakgrund«. I boken Viktoria och viktorianerna
säger Tingsten om denna tidsepok:
Med hyckleri menar jag härvid inte bara »dygdens hyllning åt lasten«,
alltså att människor ställer sig bättre än de är och fördömer oarter, som
de själva praktiserar, utan en allmän anda av förljugenhet, självbedrägeri
och undvikande i konventionalismens och konformismens tecken. Jag
tar här upp några drag i hyckleriets förutsättningar och former av reli
giös art. Hyckleri praktiserades naturligtvis inte bara på religionens
område, men här finner vi nog de mest påtagliga yttringarna. ... man
förnekade sin egen övertygelse eller bekände en övertygelse som man
saknade eller uppträdde i strid mot sin egen uppfattning - allt för att
vinna fördelar eller inte blamera sig.62
Taylor å sin sida vill framhålla att den viktorianska tiden, som fångat
romantikens anda och expressiva syn på människan, försökte försvara
tron som en socialt verksam faktor i samhället, m ot vetenskapens förstå
else av sig själv som den yttersta grunden för humanism och demokrati.
Det var inte, som vi också såg Taylor mena i det förra citatet, antagandet
om en logisk oförenlighet mellan tro och vetande som bröt sönder den
viktorianska religiositeten - som i sig själv var en »väckelse«, ett åter
vändande från deism och upplysningstro, till en mer ursprunglig, prak
tisk kristendom - utan ett av vetenskapen ställt universellt moraliskt
krav, som väckte ett djupt inre gensvar.
Taylors idéhistoriska forskning visar att det är först under detta »vik
torianska drama« som de två alternativa moraliska källorna blev fullt
synliga. Tron på Gud som det högsta goda fick, inte bara bland de högre
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samhällsklasserna, lämna plats för tron på människans egen förmåga.
Det som skedde under den viktorianska tiden styrker Taylor i uppfatt
ningen om att vad vi kallar sekularisering, i betydelsen »avkristning«
inte ska förklaras som en oundviklig konsekvens av varken vetenska
pens eller den moderna ekonom ins utveckling, eller samhällets institu
tionella omstrukturering. Taylor anser istället att sekulariseringen inte
kan förklaras utan att ta hänsyn till de sociala och kulturella behov som
den moderna utvecklingen skapade. Han menar att de humanistiska
idealen, allas välbefinnande, rättvisa och jämlikhet, samtidigt skapade
ett behov av en tro som ansågs passa bättre in i en framväxande dem o
kratisk tidsålder. M ed de nya moraliska källornas framväxt kunde agape
och nåden betraktas som överflödiga i den moderna kulturen. Taylor
beskriver de olika vägarna m ot den viktorianska otron som blev framti
dens kulturella arv och betydelsefull för den allmänna tidsandan:
Leslie Stephen [one of the great pioneers of Victorian unbelief] was the
paradigm case of one who took the scientistic road to unbelief. Matthew
Arnold ... impelled not by the “ethics of belief« so much as by the felt
necessity to find a better, more serviceable religion for a democratic age.
In other words, he too was looking for a moral source for the demands,
both narrowly moral and for a wider perfection, that modernity makes
on us. And he found these sources, notoriously, in culture.63
I det immanenta paradigm som vuxit fram vid sidan av det teologiskt
transcendenta, ser Taylor att det vetenskapliga rationella förnuftet och
vår egen naturligt goda vilja, fungerar som substitut för de teologiska
begreppen nåd och agape. »Det heliga« har gjorts oberoende av det
transcendenta, det har blivit lokaliserat till den antropocentriska, im
manenta sfären. 64
N ordin, som i likhet med Taylor, talar utifrån ett djupgående idé
historiskt perspektiv säger med avseende på kyrkan och det svenska
samhällets kulturella utveckling efter Hedenius:
... utvecklingen sedan dess har gått i hans tecken. Sverige är kanske i dag
det mest sekulariserade landet i världen. Kyrkorna är vackra kulturmin
nen ungefär som de gamla väderkvarnarna och liksom dessa ofta före
mål för lokalbefolkningens ömhet och omsorg. Det har gått som Hede
nius ville. Kyrkorna har blivit »hemvister för uppbyggliga och förstån• 279 •

diga föredrag och för sång, musik och vackra ord«. En debatt om tro och
vetande kan inte längre uppstå eftersom det ena ledet i motsatsställ
ningen - den kristna trons - väsentligen bortfallit. Eller hur?65
Ytterligare skäl till att utvecklingen, åtminstone ytligt sett, verkar ha gått
som Eiedenius ville, kan vara att Svenska kyrkan, genom att delvis hålla
fast vid tron som en dogmatisk struktur gjort sig sårbar för den ratio
nalistiska formen av religionskritik. Den betoning på trons praktiska
sida, som stiftet pläderade för, har inte haft tillräcklig genomslagskraft.
Nordins diagnos av varför debatten upphört kan emellertid ifrågasättas.
En troligare förklaring till varför denna debatt »inte längre kan uppstå«
är att debatten utspelade sig innanför upplysningstänkandets ram, och
denna ram är inte längre gångbar.
Biskop Bergqvist sinnesstämning, att de som aktiva inom den Svenska
kyrkan inte kunde annat än gripas av missmod inför »samhällets ödes
digra strävan att medvetet tränga ut kyrka och kristendom ur vårt folks
kulturmedvetande«, får en ny belysning utifrån Taylors tänkande. Kan
ske anar Bergqvist precis som Fellström att Guds röst skall tystna helt
och hållet.
Taylors kritiserar m oralfilosofins oförmåga att tala om »det Goda«.
I denna tystnad har det goda i sig självt blir stumt. Samtidigt vet vi att
han inte betraktar denna tystnad som en nödvändig del av den moderna
kulturen. Taylor menar att den osäkerhet som de alternativa källorna
har skapat när det gäller frågan om Guds vara eller icke vara, rymmer en
kunskapsteoretisk vinst. De nya källorna representerar enligt Taylor
något betydelsefullt för människan. De kan förstås som rivaler, men
också som komplementära. Vid sidan av Gud som den traditionella
källan har den historiska utvecklingen ställt människan som autonom,
förnuftig varelse utrustad med en expressiv natur.66
I nästa kapitel ska vi undersöka stiftets relation till den expressiva
teorin om människan och språket. Vi skall se hur en ny vision av män
niskan avtecknar sig i stiftets prästmötesmaterial, men som de själva inte
är fullt medvetna om, eller hade möjligheter att på den tiden artikulera.
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N o ter
1 Skoglund diskuterar detta »namnbyte«
och finner att begreppet förekommer för
första gången i Svenska Akademins Ordbok
1910. Varför begreppet »kultur-« kom att
knytas till begreppet »radikala« är något
osäkert. Men en trolig förklaring kan enligt
Skoglund vara att de som besvarade den
ställda frågan jakande år 1891 kom att av
de övriga radikala betecknas som just kul
tur-radikaler. Dessa ansåg alltså att kristen
dom och kultur stod i strid med varandra,
därmed blev också begreppet »kulturradi
kalism« knutet till »anti-klerikalism«.
Skoglund 1993, s. i i4 f f .

traditionens moraliska och sammanhål
lande värde för människa och samhälle en
»oreserverad tro«. Skoglund 1993 s. 11 off.

6 Skoglund 1993, s. io3ff.

7 Med tanke på det långvariga inflytandet
kan vi notera att Skoglund menar att »Även
om man [de radikala] bemöttes med misstro
från flera håll fanns dock ett mycket viktigt
undantag, nämligen ledningen för det soci
aldemokratiska partiet. Visserligen kunde
inte företrädarna för ett parti som vid denna
tid strävade efter att vinna röster från med
elklassen öppet stödja en organisation som
gycklade med borgerliga värderingar och
2 Taylor 1986, s. 673.
gjorde provocerande utspel. Däremot stöd
des och t.o.m. applåderades clartéisternas
3 Taylor 1989, s. 17, 448ff, 515ff.
kulturkritik i tysthet av flera ledande social
4 Skoglund 1993, s. 116, Holmquist 1941,
demokrater. Efter socialdemokraternas val
s. 120. De radikala samlades i student
seger 1932 plockades också ett mycket stort
föreningar, t.ex. Verdandi, Den unge Gub
antal av de ledande clartéisterna till olika
ben, Den yngre Gubben, (D.U.G respektive
sakkunniga uppdrag i Kanslihuset.« Skog
D.Y.G) och Clarté. Till dessa anslöt inte
lund 1993, s. 130 n. 39, samt ioyff, i2 6 f,
bara universitetens professorer, docenter
129 n. 32,
och lärare, utan medlemskapet sträckte sig
utåt till författare, journalister och publi 8 Skoglund 1993, s. 106. Skoglunds citat
cister. Skoglund anger som kulturradikal från debattens avslutande radioutsändning,
ismens mest betydande perioder dels 1880- refererat i Hörde Ni, 1952:12 s. 897.
talet fram till omkring 1910, då konserva
9 Begreppet »viktoriansk skenmoral«, myn
tiva och nationella studentorganisationer
tades under Storbritanniens drottning Vik
tog initiativet, och 20-talet fram till 3 o-ta
torias regeringstid 1837-1901. Begreppet
lets mitt. Skoglund 1993, s. 129 n. 26, 27.
har sitt ursprung i drottningens traditionella
5 Skoglund påminner här om att Kant vid och liberala åskådning, och i de ideal M ais
gar upplysningens perspektiv. Myndigbli- tre utformade i sin antirevolutionära håll
vandet gäller inte bara rätten att fri från ning och kritik av upplysningens radika
yttre auktoriteter ta ställning till livets frå lism.
gor, utan det kategoriska imperati vet kräver
10 Skoglund 1993, s. ii2 f f , i i9 f f . Som för
att kritiken mot allt som inte är förenligt
klaring till behaviorism kan kort sägas att
med förnuftet ska uppfattas som en plikt,
denna psykologi reducerar förståelsen av
speciellt för de »lärda«. Och vidare beskrivs
människans handlande till det observerbara
de konservativa och nationella organisatio
beteendet som fysiologiskt svar på inlärda
nernas förebild, Joseph de Maistre, fransk
vanor snarare än subjektiv mänsklig upple
författare och viktorianismens idégivare,
velse och medvetna kognitiva strukturer.
vars budskap kännetecknas av »behovet av
Den implicerar en reduktionistisk religions
samlande och aktiverande myter - av livs
psykologi och antiklerikalism i vilken reli
lögner om man så vill«. Maistre försvarade
gionen uppfattas vidmakthållas enbart ge
nödvändigheten av att hålla vissa trosnom yttre social förstärkning (»uppbackområden utanför förnuftets domstol, män
ning«) och som ett kyrkligt medel för att
niskan behövde med tanke på den kristna
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kontrollera beteendet. Se B. F. Skinner
Beyond Freedom and Dignity, 1971.

1904-1981, Församlingar och prästerskap
1982, s. 246.

11 Skoglund påpekar att den starka antiklerikalismen inte betyder att alla var »käm
pande ateister«. Vissa av de mest kritiska
kunde respektera »den troende gumman«,
vars tro förstods som äkta och övertygande.
Däremot riktades häftig kritik mot präs
terna som ofta ansågs sakna tron, men
ändå i kraft av kyrkans auktoritet trodde
sig ha rätt att sätta gränser för vetenskapen
och det rationella ifrågasättandet av kyr
kans världsbild. Skoglund 1993, s. 116,
119h

24 Markgren påtalar i prästmötes avhand
ling att det var först vid prästkonferensen i
Stockholm 1912, som frågan om arbetar
rörelsen kom på tal i ett större kyrkligt sam
manhang. Det beslut som fattades blev att
konferensen skulle uttala »sin sympati för
den rörelse, som nu går fram genom
arbetarevärlden, så vitt den avser att bereda
möjlighet för alla att leva ett människovär
digt liv«. Markgren 1921, s. 54 n. 30. (Ur
förhandlingar vid det n : e allmänna evang
elisk-lutherska prästkonferensen 1912, s.
226.)

12 Linder 1965 band I, s. 17.
13 Key 1924, s. 13L (Keys kursiv.)
14 Linder 1965 band I, s. 3.
15 PMH 1904, s. 43. ((Föredrag I)
16 PMH 1908, s. 4. Mest allvarligt ser
Bergqvist på de förändringar som diskute
ras med avseende på skolans undervisning i
kristendom.
17 PMH 1908, s. 58. (Föredrag) (Johannes
Lundblad i:e komminister i Nederluleå för
samling, Regementspastor i Boden.)
18 PMH 1908, s. 56. (Lundblads kursiv.)
19 Groth 1989, s. m f , 115L Boken Socia
lism för den yngsta som utkom 1915 var en
bearbetning och översättning av Hansson,
från engelska till svenska förhållanden.
20 PMH 1908, s. 60. (Föredrag)
21 PMH 1908, s. 62. (Föredrag)
22 Groth 1984, s. 210. (Groths kursiv.)
23 Carl Edqvist, kyrkoherde i Kiruna, Jukkasjärvi församling. Edqvist sägs ofta, (un
der första världskrigets tid) ha befunnit sig
mitt i debatterna mellan kyrka och profes
sionella agitatorer: »Och han tände moteld. Från hans tid härrör de apologetiska
föreläsningsserier med landets skickligaste
teologer och historiker som föreläsare,
vilka sedan fortsatte under hans efterträd
are Johannes Eklund. En respekt växte
härigenom fram för kyrkan hos åtskilliga
intellektuellt vakna arbetare.« Luleå Stift

25 PMH 1915, s. 5ff, i3 f (Föredrag). Jmf.
Holmquist 1941, s. 121L Ämbetsberättelserna visar att frågan om kyrkan och socialde
mokratin får allt mindre och mindre aktua
litet. »I stort sett förefaller det ... som om
anloppen mot kristendomen skulle under de
senare åren betydligt [ha] avtagit i styrka.
Särskilt märker man hos de äldre en större
försiktighet i uttalandena ...«. PMH 1921,
s. 43L I den näst kommande ämbetsberättelsen heter det att »den stora massan [bland
industriarbetarfolkningen] står mera främ
mande för och stundom fientlig mot den
evangeliska sanningen«, och dessutom
anges att kommunismen utövar kristendomsfientlig propaganda främst i gruvsam
hällena kring Kiruna och Malmberget, och
att från dessa »otroshärdar ha frön spritt sig
till och med till rena landsbygdsförsamlingar«. PMH 1934, s. 17. Vid mitten av
1900-talet meddelas att: »Förnekelse före
kommer, kyrkofientlig och antireligiös pro
paganda likaså, ehuru den mera sällan
framträder offentligt.« PMH 1953, s. 219.
(Jonzons kursiv.)
26 PMH 1915, s. 9ff. (Föredrag). Vitalis
Norström, filosof, professor och framträ
dande i den tidiga kulturdebatten. N or
ström ger uttryck för grundläggande tankar
bland stiftets aktiva när han ger viljan prio
ritet över tanken, och hävdar den religiösa
kunskapen rätt på »tankens allmänning«,
över denna har den teoretiska vetenskapen
ingen domsrätt. Han hävdar »religionen
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själf såsom den egentliga grundvalen för 34 Markgren 1921, s. 89h
kunskap och sanning. Detta är icke det reli
35 Markgren 1921, s. 92 samt 5 if, 8 8 ,9 iff.
giösa sanningsproblemet allena utan
(Markgrens kursiv.)
sanningsproblemet själft. Och det proble
met löses icke på annan väg än trons«. Nor- 36 Markgren 1921, s. 57.
ström 1912, s. 269.
37 Markgren 1921, s. 47.
27 PMH 1915, s. 10. (Föredrag).
38 Fellström 1947, s. 211. Fellström ska
28 PMH 1915, s. 6, 15ff, 2of. 22 (Före inte tolkas så att han avvisar kyrkan som
folkkyrka i betydelsen att den ska vara till
drag)..
för alla. Uttalandet ska förstås mot bak
29 Edqvist beskriver ingående familje
grunden av uppfattningen om att kyrkans
situationen i arbetarsamhället: »I överens
medlemmar ska vara beredda till ett be
stämmelse med början gestaltar sig ofta
stämt ställningstagande till den kristna tron.
fortsättningen. Äktenskapet utmärkes av
lösaktighet i tanke, vilja och känsla. Hus 39 Ekmark nämner i orationen 1947 (se kap
mödrarna äro inte fostrade för sin uppgift 4) frågan om staten och kyrkans förhål
Männen trivas inte hemma på lediga stun lande, och menar att: »Staten i och för sig
der. Också hustrun fortsätter ofta liksom skall icke mötas med ovilja utan med tjänst
före äktenskapet att leva uteliv, även om - dock icke till självuppgivelse. Det är där
små barn måste ensamma stängas inne i för av vikt att kyrkan kommer till klart med
hemmet. Och barnen få redan i småskole- vetande om sitt väsen, så att hon i en farlig
åldern t.o.m. nattetid ströva ensamma om situation kan handla i enlighet därmed. I
kring på samhällets bakgator.« PMH 1915, dagens situation finns det för vårt lands del
icke anledning till att vare sig inskränka el
s. 16. (Föredrag).
ler vara rädd för helhjärtad tjänst i samar
30 Markgren 1921, s. 30, 24ff. Naturligtvis
bete med staten, men en sekulariserad stats
finns här också kritik mot den mer eller min
makt kan ställa kyrkan inför en situation,
dre öppna fiendskap mot kyrkan som splitt
där hon måste ha en klar syn på sitt väsen
ringen har medfört. (Rickard Markgren
och sin uppgift.« PMH 1947, s. 69. Men
kyrkoherde i Burträsk och kontraktsprost i
vad de nu ser är att staten inte frågar efter
Skellefteå norra kontrakt.)
kyrkans speciella uppgift: »Visst kan hon få
31 Markgren 1921, s. 24, 33ff.
erkännande för nyttighet i kulturellt eller
socialt avseende men hennes religiösa upp
32 Markgren 1921, s. 48ff, 72ff. Här menas
gift mötes med mer eller mindre öppet de
att staten inte kan fungera som en »sedlig
klarerad likgiltighet.« PMH 1947, s. 68.
humanitets stat« om den inte vilar på en re
ligiös grund, och att skolans etiska under 40 PMH 1947, s. 64. (Jonzons kursiv.)
visning inte kan bedrivas enbart utifrån en
41 PMH 1947, s. 56f. (Jonzons kursiv.)
moralkodex. Markgrens uppfattning om att
staten inte kan vara religionslos beror alltså 42 PMH 1947, s. 7.
på att ett krav på en »etisk världsåskåd 43 PMH 1947, s. 56.
ning« aktualiserar frågan om det högsta
goda och därmed menar han så har den re 44 PMH 1947, s. 57.
ligiösa grunden för etiken också aktualise 45 PMH 1947, s. 57ff.
rats.
46 PMH 1947, s. 6iff.
33 Markgren 1921, s. 79ff, 85ff. (I brist på
kyrklig statistik använder sig Markgren av 47 PMH 1953, s. 39ff. Enligt traditionen
de olika stiftens ämbetsberättelser, ur vilka ska Arkimedes på 200-t f. kr. ha varit så
han kan utläsa en uppåtgående trend i den upptagen med att rita sina geometriska figu
kyrkliga verksamheten. Se Markgren 1921, rer i sanden, att han inte uppmärksammat
att främmande soldater trängt sig in i hans
s. 76-79.
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stad Syrakusa. När de gick till anfall för att
döda honom kunde han därför inte utropa
annat än »Rubba inte mina cirklar!«
48 PMH 1953, s. 52 ff.
49 PMH 1953, s. 45 ff.
50 PMH 1953, s. 51. Jmf. Göran Bexell som
menar: »Att Svenska kyrkan alltsedan refor
mationstiden i synnerhet i etiska frågor
avhållit sig från mer precisa och auktorita
tiva lärodokument, d.v.s. officiellt antagna
texter som skall gälla som kyrkans lära har
således flera skäl: ... Med hänsyn till
Svenska kyrkans faktiska minoritetssitua
tion i det förändrade svenska samhället och
till en snabbt ökad allmän okunskap och
osäkerhet inom och utom kyrkan om vad
kyrkan står för och vad kristen tro och etik
därmed ytterst innebär menar jag, att argu
menten mot en förnyad precisering av
Svenska kyrkans lära inte längre är håll
bara.« Bexell 1992, s. i03f. Vidare menar
Bexell att: »Etikfrågor är ... lärofrågor.«
Lärofrågor skall inte vara föremål för tro
utan snarare omfattas med övertygelse på
grund av tro.« Bexell 1992, s. 104.
51 PMH 1953, s. 5off, 54. Genom Nathan
Söderblom fördes Jonzon in i MRA. (En
annan tongivande svensk teolog som var
engagerad, och som här har nämnts, är A.
Runestam. Se Werkström 1963, s. 224 n. 4,
235 n. 36, Sjöström 1979, i0 2 f). Jonzon
menar att denna gemenskap fick honom att
se splittringen mellan kyrkan och arbetarrö
relsen i ett nytt ljus. I MRA:s minnesteck
ning över Jonzon sägs att: »Han tog på sig
den skuld som han kände att kyrkan bar på
från tidigare generationer. Han fann några
av sina bästa vänner bland fackförenings
ledarna i gruvorna och i skogsindustrin i sitt
stora stift.« Se tidskriften N y värld i bild,
N ordisk Tidskrift för M oralisk Upprust
nin gm 9 1967, s. 3L Bror Jonzon citerar sin
bror biskop Jonzon: »Vi ha ofta predikat
tålamod och saktmod för de förtryckta när
vi skulle ha predikat rättfärdighet för
förtryckarna och kärlek för alla.« Bror Jon
zon 1988, s. 163. Se Bengt Jonzons korta
beskrivning av MRA:s ideologi i PMH
1953, s. 4 8 -5 2 , eller utförligare i boken

Kyrkan och Moralisk Upprustning, Jonzon
19 5 2, se dessutom s. 5 3 ff där Jonzon förkla
rar enheten under rubriken H elt i kyrkan helt i Moralisk Upprustning. Se därtill J.
Palmes Varning för M R A , 1962, som är en
kritisk granskning av MRA ur Verdandidebattens perspektiv på kyrkan och kristen
domen. I Luleå stifts Julbok Från Bygd och
Vildmark finns dessutom en intressant och
kritisk jämförelse mellan MRA och EFS
skriven av Eric Grönlund som avslutas med
orden: »Så blir detta det sista förbindande
ledet mellan EFS och MRA, som antydes i
denna uppsats: varken det ena eller det an
dra är identiskt med Kristi kyrka - en banal
sanning, som någon gång, ja ofta kan be
höva synas i pränt.« Grönlund 1956, s. 46.
Att de bådas förkunnelse om lag och evang
elium inte kan anses vara Guds lag och
evangelium kommer sig, enligt Grönlund,
av att det hos båda skett en »förvanskning
och uppmjukning« av Guds fullkomliga lag.
MRA
rekommenderar
en
»själv
iakttagelsens navelskådningsfilosofi« och
den »människotyp« som kommer av detta
är den som »sett varken människans
genomruttenhet eller Guds ojämförbara
storhet«. Inom EFS rekommenderas ett
»livsprogram, som faktiskt är möjligt att
hålla«. Här kallas människans »förvand
ling« att hon blivit »troende«. Grönlund
1956, s. 44. Eric Grönlund var verksam en
kort tid som präst i Älvsby församling
x9 54~5 5 • Det kan noteras att denna kritiska
uppgörelse med både MRA och EFS kom
mer vid samma tid som biskop Jonzon läm
nar sitt ämbete i stiftet.
52 Nordin 1987, s. 162L
53 Hansson 1980, s. 122.
54 Taylor 1989, s. 458. Taylor 1985, s.
io3ff.
55 Taylor 1989, s. 399ff, 458. Taylor pekar
här på puritanismens betydelse: »But
Christianity could only be revived from its
heart, ‘practical benevolence’ In fact, this
revival succeeded. The Victorian era was in
general more pious and more concerned
about the state of religion than was the
eighteenth century. ... The roots in Purita-
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nism account for that peculiar amalgam of denius kristendomskritik är anklagelsen för
radicalism, social reform, and moral hyckleri ett genomgående tema. Den som
bryter mot maximen är oärlig både mot sig
rigourism ...« Taylor 1989, s. 399.
själv och andra. Hedenius religionskritik är
56 Taylor 1989, s. 404. (Taylors kursiv.)
alltså djupt rotad i vad Taylor kallar för det
Denna bok, Ethics o f Belief and Other Es
»viktorianska dramat«. Se Hedenius 1949
says är skriven av W. K. Clifford, och utgi
och 1951.
ven av Leslie Stephen och Fréderick Pollock,
London: Watts, 1947. Jmf. n. 62.
58 Taylor 1989, s. 3 3 if, 405.
57 Taylor 1989, s. 403ff. Taylor beskriver
hur Huxley, Darwins »viktigaste vapendragare«, uppfattar framtiden: »And Thomas
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9- Den nya människan

9.1 Introduktion
Hur ska vi karakterisera den förståelse av människan som träder fram i
lågkyrkligheten och i det perspektiv på tron som visar sig i Luleå stifts
prästmötesmaterial? Vi finner här en vision om modernitetens kristna
människa. Det är en människa som inom sig bär på två med varandra
förenade historiska fenomen, dels expressivismen som en ny medvetande
form och dels en praktiskt inriktad kristendom med betoning på person
lig erfarenhet av en inre etisk förnyelse. Även om den förra sannolikt
måste tänkas ha varit omedveten för stiftets aktiva, får vi alltså här en
syntes. Denna utgörs å ena sidan av den människa som den kulturella
utvecklingen har skapat, en människa som har upptäckt att hon till sin
natur främst är en språklig och skapande varelse, och därför med ett
behov av att uttrycka sig själv och av att vara autentisk, och å andra
sidan en människa präglad av en klassisk luthersk tro där den kristna
erfarenheten står i centrum. Denna nya kristna människotyp känneteck
nas av autonom i och självansvar och en personligt upplevd och bejakad
gudserfarenhet. I den personliga gudsrelationen sker det en växelverkan
mellan immanent och transcendent där det senare kommer till uttryck i
språk och handlande. Det finns här klara paralleller mellan lågkyrklighetens tal om en växelverkan och Taylors beskrivning av det expres
siva uttrycket som något som kan tydliggöra och uppenbara det vi vagt
förnummit i djupet av vårt själsliv:
The notion that revelation comes through expression is what I want to
capture in speaking of the »expressivism« of the modern notion of the
individual.1
Talet om en »vision« av en ny kristen typ av människa kan emellertid bli
missvisande. För stiftet var det egentligen inte fråga om en vision av
något nytt. Tvärtom trodde de aktiva i stiftet att de på det teologiska
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planet främst försvarade en gammal tradition. Deras vision handlade
snarare om att troget förvalta det reformatoriska arvet. De upplevde inte
att de sträckte sig m ot något nytt. Stiftet saknade medvetenhet om att det
egna pietistiska arvet är bärare av en ny idéhistorisk utveckling, det vill
säga det saknade klarhet när det gäller framväxten av det expressiva
tänkandet och kan därför inte tolka sig själva i ljuset av den idéhistoriska
utveckling Taylor talar om. Stiftet ser inte att deras inriktning på m än
niskan till stor del är ett modernt drag, utan de uppfattar att den fokusering de har på den enskilda människan är ett inneboende drag i refor
mationen. Visserligen föddes inriktningen på det personliga i reforma
tionen, men genom betoningen på språket, får betoningen på känslan ett
särskilt värde i expressivismen genom influenser från tanken på naturen
som källa, i vilken tanke, känsla och vilja (åter) förstås som en enhet.
Stiftets inställning att de försvarade något gammalt innehåller dock nå
got riktigt. Expressivismen innebar ju också, som vi tidigare behandlat,
delvis en återgång till och fortsättning på Augustinus »väg till Gud«.
Den klarhet som Taylor har bidragit till att skapa på det idéhistoriska
planer ger oss idag möjlighet att ta till vara och bygga vidare på de delvis
omedvetna intentioner att lyfta fram det mänskliga subjektet som fanns
i lågkyrkligheten, intentioner som hos dem inte förelåg som någon arti
kulerad strategi.
Kapitlets övergripande syfte är att sammanfatta och fördjupa förstå
elsen av lågkyrkligheten som den formats i m ötet med den moderna
kulturen och dess växande individualism. Vi har tidigare definierat stif
tets trosperspektiv som existentiellt, men som vi sett finns det också via
inflytandet från expressivismen ett dynamiskt drag i perspektivet på
tron. Det finns därför skäl att hellre tala om stiftets trosperspektiv som
existentiellt-dynamiskt, vilket jag här kommer att utveckla. Vi kommer
i detta kapitel också, m ot bakgrund av en mer fullödig förståelse av
lågkyrklighetens intentioner, även de som inte vart klart artikulerade, att
ytterligare belysa kyrkodebatten och de misstolkningar som lågkyrklig
hetens betonande av människan gav upphov till, misstolkningar som
följt med under hela den period som min undersökning omfattar, och
som även idag kan ge sig till känna.
Var det verkligen, som bland annat Wallgren menade, »kollektivism
på lutherdomens grund och individualism på reformert grund« som
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möttes i kyrkodebatten? Eller var det snarare upplysningens m ännisko
syn, där det objektiva betonades på bekostnad av det subjektiva, och ro
mantikens nya människosyn som föddes i strävan efter helhet och delak
tighet, som ställdes mot varandra i kyrkodebatten? M itt svar är det senare.
Det handlar primärt inte om konfessionella skillnader utan snarare hand
lade konflikten om två olika sätt att betona vad människan och kristen
dom är, ett sätt där den aktiva aspekten betonas och en där den passiva
aspekten kommer i förgrunden. Wallgrens och Auléns tolkningar är exem
pel på ett alltför snävt synsätt. De tar inte hänsyn till de kulturella ström
ningarna och kan därför inte göra rättvisa åt lågkyrklighetens teologi
och kyrkosyn. I detta kapitel kommer vi att se ytterligare exempel på hur
ledande teologer förminskat subjektivitetens betydelse.
Uppkomsten av de nya moraliska källorna, av vilka naturen som
källa betonat känslans betydelse, innebär att det från 1800-talets senare
hälft pågår en ständig kamp mellan upplysningens och romantikens
ideal. De nya källorna har både berikat och komplicerat vårt sätt att
tolka den kristna tron vilket innebär, som Taylor visar oss, att romantik
och upplysning har inneburit konflikter, också inom den kristna kyrkan
själv:
Christian spirituality have bitterly combated what they see as foreign
intrusions. ... And then the different influences, Romantic and Enlighten
ment, clash within Christian churches as well as everywhere else in the
culture.2

9.2 Expressivism - länken mellan det
transcendenta och det immanenta
Som tidigare nämnts ser Taylor ett hopp om Guds återvändande i den
moderna kulturen, eftersom expressivismen erbjuder den moderna män
niskan ett mer adekvat sätt att tolka Gud. Han vill alltså inte uppfatta
den moderna utvecklingen som om den automatiskt skulle leda till ett
fullständigt »avkristnade«. Här finns en skillnad i förhållande till Luleå
stift som har en mer orosfylld eller dyster syn på den kristna trons fram
tidsmöjligheter. Denna skillnad beror på att Taylor ser att något nytt och
för tron gynnsamt har vuxit fram i expressivismen, medan stiftets teologer
var omedvetna om denna utveckling. De ser inte, som vi tidigare sagt, att
•
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de själva bär fram något som ligger i linje med den pågående utveck
lingen, utan tror snarare att de försvarar något som skulle stå i m otsats
ställning till den. Skälet till att här närmare gå in på det expressiva arvet
i lågkyrkligheten är att det här finns en positiv men delvis outvecklad
potential, som varit bortskymd. Det har funnits en rädsla för att lyfta
fram människan i svenskt kyrkoliv på grund av att man inte kunnat
skilja mellan att uttrycka en subjektivitet och en subjektivism.3
Företrädarna för romantikens expressivism var som vi sett upptagna
med att övervinna klyftan mellan kropp och själ, mellan upplevelsevärld
och tankevärld, mellan det objektiva och det subjektiva som skapats av
Descartes och hans efterföljare. Romantikerna ville nå fram till att filoso
fiskt förklara hur dessa »motsatser« åter kunde försonas till en helhet,
bilda en syntes genom ett ömsesidigt utbyte eller en växelverkan. För
expressivismen, som sökte en förening av de idéer som vilade på Kants
föreställning om autonom i och Rousseaus känsla av naturen som en
moralisk källa, var frihet detsamma som att uttrycka en autentisk subjek
tivitet, ett äkta jag. Expressivismen strävade också efter att förena männi
skor i en gemenskap som ingick i en större ordning.4 M en detta gäller inte
längre en objektiv ordning förstådd i rationalistiska metafysiska termer,
utan en ordning som endast kan manifestera sig som en subjektivitet:
Eftersom den expressivistiska synen höll fast vid och rentav betonade
tanken om subjektiviteten, ville man bli delaktig i den omgivande värld
en inte genom åskådande av en kosmisk ordning av idéer utan genom en
delaktighet som anstod subjektiviteter, ... 3
Taylor lyfter i detta sammanhang fram Fìamann som nämndes i det för
sta kapitlet som en av skaparna av den expressiva teorin, eller som han
även kallar den H H H-teorin. Om Hamann som en av inspiratörerna till
expressivismen säger Taylor:
Det kan tyckas att fallet Hamann inte passar in i denna beskrivning av
epoken [romantiken], att han när han talar om naturen som Guds språk
går tillbaka till en förmodern syn på världen som ett förkroppsligande av
Idéer. Men bortsett från det förhållandet att Hamann långt ifrån är ty
pisk för den rörelse han hjälpte till att inspirera - eftersom han i hög grad
förblir en ortodox kristen som inte har något att göra med de spinozistisk-panteistiska tendenser som var tydliga hos Herder och naturligt
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vis ännu tydligare hos uttalade icke-kristna som Goethe - är Guds språk
i naturen långt ifrån en förkroppsligad idéordning. Den är snarare Guds
levande tal till människan, det är inte la langue [språket] utan la parole
de Dieu [Guds ord]. I det avseendet placeras det vid sidan av bibeln.6
Hamann är ett exempel på hur Gud som källa är förenlig med vad vi med
Taylor kallar naturen som källa. I samband med att vi undersökte stiftets
sätt att förhålla sig till den psykologiska vetenskapen nämndes att Tay
lor ägnat sig åt att analysera innehållet i konstarterna, eftersom dessa
avspeglar vad som i den moderna kulturen upplevs fungera som otvetyd
iga moraliska källor, och hur människan kommer i kontakt med dessa.
Jag pekade på att Taylor gjort oss uppmärksamma på nödvändigheten
att rätt skilja mellan att uttrycka en subjektivitet och att uttrycka en
subjektivism. Den förra saknar i motsats till den senare ett utifrån givet
innehåll och kan därför enbart referera till subjektet självt. Frågan om
referens blir således avgörande för att rätt kunna bedöma individualism
ens olika uttrycksformer.
K onstens övergång från avbildande, »m im esis«, till skapande,
»poiesis« har redan nämnts. Men ytterligare något mer bör sägas för att
vi ska förstå individualismen och betoningen på det subjektiva i det låg
kyrkliga perspektivet på tron. Det nya sättet att förstå konsten står i sam
band med det successiva avtagandet av tron på en sakramental, meningsbärande ordning, »ontic logos«, vilken fungerade som en referens till en
för alla självklart given objektiv verklighet. Den expressiva konsten som
kom med romantiken innebar att uttrycka verkligheten på ett nytt sätt,
genom den mänskliga, kreativa skapande förmågan. I poesin handlar
det om att poeten måste använda sig av »hela sitt jag« - tanke, känsla
och vilja - och därmed istället för att uttrycka en »objektiv« verklighet
eller referens uttrycka sin egen känsla och vision av verkligheten och
göra denna trovärdig. I romantiken handlade det om att uttrycka en
verklighet större än människan själv, Naturen, Varat eller Gud.
Poesins språk blir ett språk vilket Taylor beskriver som »subtler lang
uage«.7 M ed detta avses ett språk som inte i någon mening, försöker av
bilda en transcendent verklighet oberoende av subjektet. Tvärtom är det
ett språk i vilket människan skapar nya ord för att gestalta sin erfarenhet
av den objektivt givna verkligheten som hon står i förbindelse med genom
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sitt liv. I språket artikuleras den betydelse som hon känslomässigt förnim
mer i kontakten med verkligheten. Detta nya subtila och personliga språk
kan därför inte förstås som en enkel ersättning för den allmängiltiga refe
rens som gått förlorad i och med det metafysiska språket och tänkandet
förlorat trovärdighet. Den nya förståelsen av människan och språket som
kom med romantikens expressivism är mer djupgående än så. Taylor ger
exempel på hur en förskjutning bort från en objektiv ordning, mot sub
jektet och språket, förändrat det sätt på vilket poesin pekar på något
bortom människan själv.8 Ett exempel Rainer Maria Rilkes poesi:
... contemporary »angels« have to be human-related, one might say
language-related, in a way their forebears were not. They cannot be
separated from a certain language of articulation, which is, as it were,
their home element. And this language in turn is rooted in the personal
sensibility of the poet, and understood only by those whose sensibility
resonates like the poet’s.9
Om vi sätter in begreppet Gud istället för änglar får det till konsekvens
att talet om Gud inte kan lösgöras från det personliga språkliga ut
trycket, vilket rymmer en speciell språklig känslighet som är nödvändig
för att på ett autentiskt sätt kunna tala om Gud. Detta betyder att talet
om Gud måste relateras, som vi tidigare sett, till specifika situationer, till
något betydelsefullt som föder ett känslomässigt gensvar. Rilkes tal om
änglar kan med andra ord bara förstås av dem vars känsla och vision står
i samklang med Rilkes. Taylor anser alltså att den moderna människans
rätta relation till Gud måste förstås i personliga, »subjektiva«, relatio
ner. Relationen till Gud handlar om att »försätta sig i samklang« med,
eller som stiftet ofta uttrycker det, befinna sig i en växelverkan mellan
det transcendenta och det immanenta, det »objektiva och det subjek
tiva«. Vi känner igen Taylors grundtanke att gudstron inte kan existera
eller bli verklig utan att den kommer till tolkas och kommer till uttryck
»inifrån« människans känsloliv.
Gemensamt för romantiken och m odernismen som kulturella ström
ningar är att de protesterade m ot det rådande instrumentella förhåll
ningssättet mot människa och värld, vilket genom den fortsatta teknolog
iska utvecklingen blivit allt mer kännbart. Den avgörande skillnaden
mellan dessa strömningar är att romantiken förstod världen, om än på
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olika sätt, som en manifestation av Gud eller något gudomligt, att det
fanns en möjlighet att synliggöra Gud, eller det goda och sköna som
moraliska källor genom det expressiva uttrycket. Modernismens konst
innebär däremot i hög grad en förstärkning av subjektivismen. Detta
menar Taylor hör samman med ett framväxande tvivel på eller ett rent
förnekande av möjligheten att genom »ett subjektivt inkännande« syn
liggöra något bakom liggande, Gud eller något gudom ligt liv i eller
bortom naturen:
Thinkers in the early twentieth century were exercised by a problem
which is still posed today: What is the place of Good, or the True, or the
Beautiful, in a world entirely determined mechanistically?10
Det är till den mänskliga förmågan till »uppenbarelse«, det vill säga
expressivismens förståelse av människan som en självtolkande varelse,
Taylor sätter sitt hopp. M en det är också här som risken för ett urartande
är som störst. Den övervägande delen av modernismens konst är ett
uttryck för människans egen inifrån kommande skapande förmåga, eller
av hennes från tillvaron isolerade jag:
The order is only accessible through personal, hence ’subjective’, reson
ance. This is why, ... the danger of regression to subjectivism always
exists in this enterprise. It can easily slide into a celebration of our
creative powers, or the sources can be appropriated, interpreted as
within us, and represented as the basis for ’liberation’. But as its best, in
full integrity, the enterprise in an attempt to surmount subjectivism. It is
just that this remains a continuing task, which cannot be put behind us
once and for all, as with the public order of former times.11
Anti-individualism och anti-subjektivitet har sina rötter i en ovilja att
erkänna behovet av ett tänkande som integrerar det inre med det yttre,
det vill säga en ovilja att erkänna att kravet på något objektivt givet
måste vara förenat med ett personligt uttryckssätt. I en formulering av
Wallace Stevens finner Taylor poesins kanske mest fullödiga beskrivning
av en växelverkan m ellan det subjektiva im m anenta och det transcendenta:
The world about us would be desolate except for the world within us.12
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9-2.1 Expressivism via pietism
År 1914 försöker sig kyrkohistorikern Emanuel Linderholm på en upp
gift som han finner näst intill omöjlig. Den handlar om att i utgåvan av
Kyrkohistorisk årsskrift bidra med en undersökning av den protestant
iska teologins ställning till pietismen. Linderholm beskriver svårighe
terna på följande sätt:
Såväl om den pietistiska som den rationalistiska religiositeten har det
från början stått en skarp strid inom teologin och kyrka. Och icke minst
bitter har striden om och mot pietism en,... varit. Så starka hafva i själfva
verket motsatserna i uppfattningen och bedömandet af pietismen ända
in i sen tid varit, att man vid den första öfverblicken af de olika kyrkliga
riktningarnas och de olika teologiska skolornas ofta diametralt motsatta
meningar frestas att uppgifva hvarje tanke på en objektiv historisk upp
fattning och värdering af denna historiska företeelse.13
Vidare menar Linderholm att den tyska modernare kyrkohistoriska
forskningen värderar den pietistiska rörelsen långt mer positivt, än den
svenska forskningen. I allmänhet, menar Linderholm, står den svenska
forskningen kvar vid sin anslutning till Ritschls bedömning och vidhål
ler samma avvisande och »antikverande« hållning.14
Linderholm presenterar 1 7 0 0 -1 800-talens tongivande tyska teolog
ers skiftande om döm en. Pietismen kan av vissa förstås som en praktisk/
religiös reaktion m ot den upplysningsfärgade teologin. En återkom
mande fråga är både bland tidigare och senare kritiker huruvida pietis
men som »känsloreligion« kan ha en plats i den lutherska tron. De dis
kuterar huruvida »en känslolifvets själfpresentation« ska kunna förstås
som ett gudom ligt verk. Johann S. Semler, som hör hemma i upplysningsteologin och en av de tidiga kritikerna, är tydlig både i frågan och
i svaret. Inom teologin kan en »äkta lutheran« inte vara hänvisad till
annat än skriftens medelbarhet, vilken tas em ot enligt »förnuftiga la
gar«. Senare kritiker förefaller mer frekvent ställa frågan huruvida
pietismen är framvuxen på luthersk grund, eller om den är något »utomlutherskt« som i sig upptagit »skriftvidriga mystiska talesätt«?15 Vi kan
särskilt notera Semlers tal om »självpresentation«. Det liknar de miss
förstånd Taylor anser att begreppet expressivism är förbundet med.
Detta tolkas ofta som om det gällde »se/^-exploration«, det vill säga att
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alla romantikens litterära skulle ha varit sysselsatta med att utforska sitt
eget inre, att det skulle handla om ett s/Æ/k'-uttryckande istället för att
uttrycka något större än dem själva.16
Här ska vi främst i korthet notera vad som blev sagt inom den ny
ortodoxa konfessionalismen, eller med andra ord nylutheranismen, beskri
ven av Linderholm som en »kampteologi som förklarat öppet krig emot all
okyrklighet i åskådning eller organisation«. Och vidare menar han:
Med hänsyn till läran om kyrkan, ämbetet och sakramenten gick en in
flytelserik grupp i katoliserande riktning. Sakramenten fingo åter en
magisk verkan, ... I dopet sker nyfödelse äfven utan tron. Nattvarden
och icke predikan är kultens medelpunkt. Nåden förmedlas uteslutande
genom det andliga ståndet, och i motsats till det allmänna prästadömets
idé syftas till upprättandet af en präst- och sakramentskyrka med oin
skränkt nyckelmakt.17
Linderholm intresserar sig här främst för Theodor Kliefoths »ampra
kritik af pietismen«. Enligt Kliefoth har den spenerska pietismen på ett
»glänsande sätt« lyckats upplösa den lutherska kyrkoorganismen. Pietis
men avgick med segern men varken till förtjänst för kyrkan eller för sig
själv, utan till förmån för rationalismen som delade subjektivismen med
pietismen. Från att i enlighet med vad som varit tradition inom den luth
erska kyrkan, nämligen att betrakta den spenerska pietismen som en
livsförnyelse av den protestantiska kyrkan, övergår Kliefoth till att be
döma Spener som hängiven den reformerta teologin, som ett arv från sin
uppväxt där reformert och lutherskt var ihop blandat. Denna bedöm 
ning förefaller Linderholm vara gjort mer av instinkt än av ett ingående
objektivt historiskt studium. Kliefoth blir därför, enligt Linderholm, allt
för påtagligt partisk för ortodoxin och m ot pietismen. En sannolik för
klaring kan Linderholm finna i att Kliefoth övertagit den reformerte
M ax Göbels hävdande av pietism ens reformerta ursprung, utan att
pröva det berättigade eller oberättigade i detta hävdande. Enligt Linderholm ligger det ändå ett visst berättigande i Göbels åsikt. M en Kliefoth
borde ha lärt, menar Linderholm, att de reformerta inslagen i pietismen
beror på djupa och historiskt ofrånkomliga influenser, ett inflytande
som ännu under det tidiga 1900-talet var förhanden.18
En annan av de många teologer Linderholm granskar är Karl F.A.
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Kahnis, vilken har anknytning till Kliefoth, fast mindre »partipräglad«.
Linderholm menar att Kahnis, om än endast antydningsvis, har vidgat
synen på pietismen. Detta betyder att han sett dess samband med den
tidiga lutherska mystiken och dessutom låter antyda att pietismen inte
kan bedömas som en isolerad inomluthersk företeelse:
... utan som ett moment i en större samtida interkonfessionell rörelse,
ytterst af samma syfte, [d.v.s. att förnya kyrkolivet] men olika gestaltad
på olika kyrkoområden. Denna betydelsefulla tanke är emellertid icke
utförd, endast antydd.19
Linderholm pekar dessutom på Kahnis beskrivning av vad han anser
vara pietismens oriktiga uppfattning om rättfärdiggörelsen, vilket också
bekräftar ett avfall från den lutherska grunden. Den lutherska kyrkan
har, enligt Kahnis, alltid lärt att tron måste vara levande. M en, betonar
Kahnis, det som gör människan rättfärdig är icke »lifvet« i denna tro, utan
det »innehåll«, som tron omfattar. Felet med pietismen är enligt Kahnis
dess likgiltighet för det objektiva innehållet, den religiösa kunskapen och
den teologiska vetenskapen, vilket resulterar i »okyrklighet« som själva
grundfelet. Bibeln blir mer en »gudomlig uppbyggelsebok« än sanningens
källa. Dale W. Brown som definierar pietism mindre som en reaktion mot
vetenskapen, och mer som en reaktion på den lutherska kyrkan, menar
att pietismen bland annat reagerade på att Luthers tes om rättfärdig
görelsen genom tron hade blivit en av dogmerna, i stället för källan till
alla dogmer. »Luthers Gud som var ett Du, hade blivit ett D et.«20
H os Kliefoth och Kahnis finner vi tankegångar som vi kan känna
igen i den lundensiska högkyrkligheten. Ett övergivande av ett objektiverande synsätt och språkbruk leder automatiskt till ett förnekande av,
vad Beckmans uttrycker som, »ren lära och kyrklig ordning«. Skulle vi
tala med Taylor förväxlas innehåll och uttryckssätt.
I sitt verk om Hegels filosofi lyfter Taylor fram pietismen som betyd
elsefull i Hegels tyska religiösa kontext. Taylor beskriver här pietismen
som en utväxt från den gamla tyska traditionen som via Jacob Böhme
går tillbaka till de medeltida mystikerna Mäster Eckhart och Johannes
Tauler. Taylor menar att det var på denna tradition Luther byggde när
han betonade m ötet mellan den enskilda människan och Gud som det
avgörande i tron. Taylor beskriver dessutom pietismen som en betyd
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ande rörelse som färgade den kulturella och filosofiska atmosfären. Pie
tism och upplysning enades i försvaret av den enskilda människan och
hennes övertygelse och den fritt valda gemenskapen mot de större, offici
ella, statliga och kyrkliga strukturerna som anbefallde tro och lydnad.
Samtidig var pietismen som en »hjärtats religion ... av hängiven fromhet
... av återfödelse ... en mycket viktig faktor i den reaktion som växte fram
mot die Aufklären, den tyska upplysningen«.2,1 Pietismen influerade den
tyska deismen vilket innebär att influenser från pietismen även var närva
rande i 1770-talets litterära rörelse »Sturm und Drang«, i vilken Herder
var den store teoretikern när det gällde att vidareutveckla Rousseaus tank
ar och romantikens expressiva förståelse av människans språkliga natur.
Pietismens påverkan, som Taylor bedömer som »radikal« på det tyska
tänkandet, finner han även i den »anti-romantiska« Hegel. Djupt inspi
rerad av expressivismen riktade Hegel kritik m ot en ensidigt objektiv
religion, vilken han i de tidiga skrifterna bedömer som ett yttre bruk av
tro och kult. M ot denna yttre objektiva tro ställer Hegel den subjektiva
religiositeten, vilken utgör människans starkaste upplevelser av Gud.22,
Taylor pekar på pietismens och expressivismens ömsesidiga inflytande:
I denna syntes [mellan det yttre och det inre natur] förenades sig ... ro
mantikens tänkare inte bara med ... det efterkantska tänkandet och den
expressivistiska teorin utan gav också en ny tolkning åt strömningar av
religiöst tänkande som länge hade haft anhängare bland folket utan att
dock röna särskilt mycket erkännande från de lärda. Vi har redan sett att
Böhme påverkade dem ... Förbindelsen var mer än frukten av ett tillfäl
ligt sammanträffande. Romantikerna var mycket medvetna om dessa
mystiska och eskatologiska rötter, och deras bruk av religiösa termer
både speglade och förhöjde deras känsla av att en viktig förändrig var
förhanden.23
Vi har sett att expressivismen betonade tanken på subjektiviteten, att
dess företrädare ville bli delaktiga i den omgivande världen, inte genom
åskådande av en kosmisk ordning av idéer, det vill säga genom ett teore
tiskt förnuftstänkande, utan genom en delaktighet som anstod subjekti
viteter. Det är denna längtan som jag här, med ett visst stöd av Taylor,
antar att pietismen delade med denna expressiva strömning. Genom
detta förhållningssätt, tanken på enhet mellan upplevelsevärld och tanke
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värld skulle »Luthers Gud som varit ett Du, men hade blivit ett Det, åter
kunna bli ett D u « .24
Romantikens starka betoning på naturen som moralisk källa leder
till att naturen uppfattas som ett Subjekt mäktigt nog att ge återklang i
människans inre. Det finns en oupplöslig relation mellan människans
inre och yttre livsvärld. Detta påminner om uppfattningen om relationen
mellan Gud och människa i termer av en växelverkan mellan dem. R o
mantikens fokus på känslans relation till vad som upplevdes som en
giltig moralisk källa innebär en parallell till att känslan fick betydelse
inom de religiösa väckelserörelserna, speciellt nämner Taylor pietism, metodism och chassidism.25 M en samtidigt måste vi ha i åminnelse roman
tikens glidning in i panteism, subjektivism och estetik. Speciellt detta sista
är centrum i Hayden-Roys A Foretaste o f Heaven [En försmak av himlen],
i vilken den konservativa Württemberg pietismen, främst representerad
av Spener och Bengel, ställs m ot Friedrich Hölderlins poesi som förklarar
den mänskliga subjektivitetens strävan efter enhet med en transcendent
Gud.26 M en oavsett de faror som är förknippade med expressivismen
understryker Taylor, som vi vet, att den är en oundviklig del i den m o
derna kulturen. Och med detta följer att betoningen på subjektet och
subjektiviteten är lika oundvikligt. Svårigheten är att inse att subjektivis
men, som grunden för en glidning in i panteism, inte är lika nödvändig:
It is a caricature to present the Romantics as concerned only with selfexpression; and it is an illusion to think one can bypass the imagination,
and hence the inwardness of personal vision. But just because of this,
there is a point in striving to avoid the merely subjective.27

9.2.2. Luleå stifts
existentiellt-dynamiska perspektiv på tron
För mitt syfte är det inte nödvändigt att diskutera olikheten i gammalläseri och nyläseri, inte heller huruvida dessa var ett rent Luther-läseri
som i olika grad kom att influeras av antingen herrnhutism eller pietism,
eller både ock. Nödvändigare är att veta att det individuella läsandet
hade givits ett mandat. Egil Johansson beskriver detta så, att med Luther
fick kyrkan mer att anteckna på grund av Luthers betoning på »skrift
principen« och »det allmänna prästadömet«:
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... vilket tillsammans innebar att alla - kvinnor och män, yngre och äldre
- själva skulle »med egna ögon« se och läsa texternas innehåll från Den
Heliga skrift.28
Ronny Ambjörnsson har diskuterat läseriets och väckelsefolkets sätt att
läsa. Han menar att dessa läste på ett annat sätt än vad stat och kyrka
föreskrev:
De läste inte för att lära sig utantill ett antal tros- och sederegler, deras
läsning hade mer av begrundan över sig; det gällde att ta till sig det lästa,
samtala med likasinnade över det »budskap« som texten tänktes inne
hålla, gömma detta budskap »i sitt hjärta«, och låta det bli till en »livets
lä x a « .... Det är en gemenskap som har mer med attityder och mentalitet
att göra, än idéer ... Läsningen fostrar människor för vilka livets mate
riella sidor balanseras av det »andliga«.29
Har Albert Nordberg rätt, bland de många divergerande uppfattning
arna om de norrländska väckelserörelsernas teologiska innehåll, har
denna lästradition, gemenskap, attityd och mentalitet, i första hand varit
influerad av Luther och p ie tism i0
Daniel Lindmark anser att det var läsarnas »självutnämnda andliga
auktoritet som stack myndigheterna mest i ögonen«.31 Och vidare att
myndigheterna mycket snart uppgav försöken att stävja denna oordning
som »ett renlärighetsproblem«, och sköt i stället in sig på att hävda att
de störde den rådande samhällsordningen som den var bestämd utifrån
den lutherska treståndsläran. Om auktoritetsfrågan menar Lindmark
att denna vilade på »tre ben«. Den yttre auktoriteten, bibel och Luthers
skrifter, den egna inre troserfarenheten och, som det tredje benet, det
egna förnuftet. Lindmark pekar också på att det med väckelserörelserna
på 1700-talet kommer en ny subjektivitet, en ny individualism och inte
minst ett iakttagande av det inre livet, att det utvecklades en introspek
tion och självreflexion i de pietistiska och herrnhutiska miljöerna. M ot
detta kan den moderna människans födelse avteckna sig.32
Vi såg i kapitel tre att biskop Brännström lade stor vikt vid inflytandet
från Uppsala som under 1800-talets mitt blev centrum för den rosenianska nyevangeliska väckelsen. Denna blev en viktig faktor i stiftets kyrko
liv.33 Radiers bedömning av biskop Martin Johansson, medförfattare till
det lågkyrkliga kyrkoprogrammet, tolkas här som en bekräftelse på att
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stiftet har haft nära kontakt med expressivismen. Radier finner nämligen
att Johansson utvecklat sitt teologiska system i anslutning till Johann von
H ofm ann, som var Erlangen-skolans mest inflytelserika företrädare.
Denna skolas viktigaste impulser hämtades från den nypietistiska väck
elsen, vilken var den största tyska kyrkliga rörelsen under 1800-talet. Här
lägger vi märke till det etiska perspektivet som denna riktning ger på
nyttfödelsen. Den är inte uppfattad som en diffus religiös känsla eller ett
visst sinnestillstånd, utan som ett konkret möte med Kristus - »det som gör
den kristne till kristen«.34 Talet om pånyttfödelse fanns också närvarande
i romantikens uppfattning om naturen som källa, vars syfte var att åstad
komma ett helande från en dualistisk människouppfattning. Även Hegel,
som var djupt inspirerad av expressivismens syn på människan, betonade
pånyttfödelsen i sitt avvisande av Kants uppfattning om moralen, som
Hegel menade behöll människan i ett kluvet tillstånd. Den pånyttfödelse
Hegel sökte var en nyfödelse som låter människan uppnå det moraliska
självbestämmandets frihet medan hon samtidigt återfår helheten. Förnuf
tet står inte längre i motsats till känslolivet och anden, utan hela männi
skan drivs av hela sitt jag till det moraliskt goda.35
Stiftets perspektiv på tron är genom pietismen influerat av expres
sivismen. Vi har sett att Fellström uppmärksammade drag, liknande de
Ambjörnsson nämnde, hos de av lutherläsning och väckelse inspirerade
människorna som samlades till de förbjudna konventiklarna. Dessa män
niskor, som satte ett hög värde på den språkliga dialogen ägde ett speciellt
språk och en speciell uttrycksförmåga. Han framhöll att de »lät ord födas
i samtal och religiösa begrundanden«. Dessutom vet vi att Fellström me
nade att detta var givet genom nya mäktiga impulser från andliga rikt
ningar, vissa av dem rent fientliga till kyrkan, men trots detta berikande.
Antagandet att dessa »mäktiga impulser« är det pietistiska inflytandet
menar jag bekräftar expressivismens närvaro i stiftet. Den, i och med ro
mantiken, nya uppfattning om människan som språklig och självtolkande
till sin natur, visar sig i stiftets prästmötesmaterial. Det finns där en strävan
efter att övervinna dualismen mellan kropp och själ, mellan upplevelse
värld och tankevärld, mellan det objektiva och det subjektiva. Det förkla
rar Gud och människans relation som en helhet, en ömsesidig personlig
växelverkan. Människans frihet, uppfattad som en autentisk personlighet
given genom omvändelse och pånyttfödelse, har ett positivt värde.
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Vi såg också att stiftet redan i prästmötet 1908, det vill säga det allra
första mötet som hölls i Luleå som ny stiftsstad, diskuterade den moderna
individualismen och dess subjektivitet. Frågan som ställdes i prästmötesavhandlingen var om den personliga subjektiviteten hade en legitim plats
inom den lutherska tron. Trots en viss tveksamhet ställer de sig positiva till
det visshetssystem i vilket Frank, tillhörig Erlangen-skolan, vände männi
skan inåt mot sig själv och gjorde henne till högsta auktoritet i fråga om
trons visshet och sanningsvärde. »Vissheten vilar i den subjektiva visshe
ten om omvändelse och pånyttfödelse eller nyskapelse.« Franks hänvis
ning till självmedvetandet är en hänvisning till den radikala reflexiviteten,
till vändningen inåt. Ingenting objektivt kan vara objektivt, i betydelsen
verkligt och sant för en enskild person, om det inte är förankrat i den
personliga erfarenheten. Därtill visade Norelius att Frank strävan var att
komma bort från dualismen. Han kunde genom att ta utgångspunkten i
omvändelse och pånyttfödelse avsäga sig »tävlan« med de rent filosofiska
strävandena. M en inte desto mindre nämner Norelius att han »upprepade
gånger« ser sig möta Fichtes lära om jaget i Franks system. Fichte var som
de övriga filosoferna under romantiken inspirerad av expressivismen och
sysselsatt med att förklara människans enhet och delaktighet i tillvarons
verklighet.36 Redan vid det första prästmötet bekräftar stiftets aktörer den
enskilda människans frihet som ett självansvarigt subjekt inför Gud. En
ligt Taylors teori om den moderna identiteten betyder bekräftelsen av
vändningen inåt, att stiftet accepterade det mest grundläggande känne
tecknen i modernitetens individualism: Känslan av att vara bärare av ett
inre djup, och självansvarighet. I detta fokus på människans inre finns det
en kontinuitet mellan Augustinus som menade att det vi söker finns inom
oss »what w e need lies 3in tu s \« och Rousseaus »le sentim ent de l'exis
tence «, förnimmelse av tillvaron, att genom känslolivet stå i en intim kon
takt med samvetet som naturens eller Guds röst.
Det är den art av modernitetens individualism som så att säga går
förbi Descartes och tillbaka till Augustinus, som Norelius finner i Franks
visshetssystem. Det är denna idéhistoriska koppling som gör det möjligt
för de aktiva att bedöma individualism och subjektivitet som något i
grunden positivt. Det är den form av vändning inåt som Augustinus visat
på, i vilken det yttre samspelar med det inre, som gör att Norelius kan
mena att Frank har visat dem att »icke denna subjektivism [subjektivi
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tet] är en fara för kyrkan«. Tvärtom, vilket vi såg i frågan om att hejda
vad stiftet bedömde som en rationalistisk och därmed reduktionistisk
teologi, kunde betoningen på det subjektiva, på den personliga tron,
fungera som ett vapen i försvaret av den fara de aktiva i stiftet såg i denna
form av teologi, vilken de uppfattade i vetenskapens namn, »upplösa allt
i skepticism och illusionism«.
Den starka betoningen på subjektet gäller såväl under biskop Bergqvist som under biskop Jonzons ämbetstid. I frågan om den »religiösa
individualismen« presenterade Bergqvist lösningen i form av en »religiös
socialisation«. Den negativa individualism skulle övervinnas med den
positiva formen, vilket betyder att Bergqvist såg lösningen i att betona
det subjektiva. Den troende hade som »församlingens subjektiva kärna«
ett personligt ansvar för hela kyrkans fortlevnad. Samma starka beto
ning på subjektet såg vi gälla biskop Jonzon. D et subjektiva måste föregå
det objektiva, den »kollektiva religiositetens« tillvaro är betingad av den
»privata religiositeten«. Jonzon menade att kyrkan står i tacksamhets
skuld till Geijer för att han ställt frågan om religionen som »privatsak
eller offentlig angelägenhet«. Jonzon hävdade det rättmätiga i att mena
att varje människa som omfattar den kristna tron måste vara en »kristen
på egen hand«, om den kristna tro överhuvudtaget skulle ha någon be
tydelse. Faran låg i att den enskilda människans ställningstagande skulle
tillåtas »försvinna i massan«.
M en även om den enskilda människan kan sägas ha »blivit myndig«,
får detta myndigblivande sitt rätta värde först i den språkliga gemenska
pen, i församlingen. Församlingen fungerar som en intersubjektiv »kon
trollinstans« för den tro som kommer till uttryck. Vi kan här påminna
om att Taylor betonar att ett autentiskt jag skapas i det språkliga mora
liska rummet [webs of i n t e r l o c u t i o n ] . 37
I introduktionen till kapitel menades, att stiftets existentiella per
spektiv på tron bör kompletteras med ett dynamiskt synsätt och be
nämnas existentiellt-dynamiskt. Detta beror på att stiftet stark betonar
pånyttfödelse och omvändelse. Detta har ur stiftets synvinkel en rent
luthersk tolkning. M en dessutom har stiftet via pietismen och expressivismen influerats av romantikens protest m ot »det objektiva« och kan
därför, om än omedvetet, tala om pånyttfödelse i mer tydliga subjektiva
och aktiva termer. Stiftet har alltså i sitt trosperspektiv, via pietismen,
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även inlemmat den form av helande som syftar på människans själv
integration, det vill säga förenandet av tanke, känsla och vilja. Detta
tillhör den expressiva, holistiska synen som förstår människan som
självtolkande med vilket det följer att känslan får en stor betydelse:
The moral or spiritual order of things must come to us indexed to a personal
vision— we are always articulating a personal vision. And the connection
of articulation with inwardness remains ... unsevered and unbreakable.
Just because we have to conceive of our task as the articulation of a perso
nal refraction, we cannot abandon radical reflexivity and turn our back on
our own experience or on the resonance of things in us.38

9.3 Kyrkodebatten och den nya människan
När vi i kapitel tre diskuterade konflikten mellan högkyrklighetens och
lågkyrklighetens teologer ställdes frågan om denna konflikt till viss del
kunde ha sitt upphov i en bristfällig teologisk begreppsbildning, som
utgår ifrån och befäster ett cartesianskt polärt tänkande. Ett tänkande
där känsla och tanke, subjektivt och objektivt blir varandras absoluta
motsatser. M änniskans upplevelsevärld och tankevärld hålls isär enligt
ett dualistiskt mönster som varandras motsatser, vilket vi har sett att den
expressiva teorin strävade efter att övervinna.
Vi satte också ett frågetecken inför Wallgrens slutsats att konflikten
mellan hög- och lågkyrkligheten var en konflikt mellan »kollektivism på
lutherdomens grund och individualism på reformert grund«, eftersom
det förefaller lika troligt att konflikten snarare handlade om en brott
ning mellan två skilda perspektiv på tron och två skilda människosyner.
Vad människan och kristendomen är. Till skillnad m ot Wallgren vill jag
hävda att skiljaktigheterna handlar om en skillnad i människosyner som
rör upptäckten av människans expressiva natur. Konflikten kan också
sägas handla om valet mellan ett rent metafysiskt eller existentiellt per
spektiv på tron, och hur man skall förhålla sig till den form av dualism
som finns inbyggd i detta metafysiska tankeschema. Däremot är det fullt
möjligt att instämma i Wallgrens åsikt, att kyrkodebatten handlade om
två skilda frihetsbegrepp.
I detta avsnitt kommer vi att återvända till den tidiga kyrkodebatten
för att närmare undersöka hur den har utvärderats av de tongivande teo

•

302

•

logerna under 1900-talet och hur de själva bedömde individualismen och
de krav på delaktighet som den nya tiden medförde. Hur tog de emot den
nya framväxande antropologin? I vilken grad kunde kyrkans främsta re
presentanter identifiera den moderna människans jaguppfattning, det vill
säga att hon upplevde ett inre krav på att uppträda självansvarigt, att själv
välja sin livsinriktning och uttrycka sitt »äkta« jag, en medveten identitet?

9.3.1 Aulén och »de tre vise männen«
D et var i den »subjektivistiska utgångspunkten« som Aulén fann de in
byggda och olösliga motsättningarna, inte bara i lågkyrklighetens kyrko
syn utan även i teologin. Aulén formulerade sig så att de lågkyrkliga
förespråkade att »den kyrkobyggande aktiviteten utgår från föreningen
av de sant troende kristna«. Vad han vände sig emot var att uppsala
teologerna utgick från »de troendes samfund« och på samma gång de
finierade kyrkan som en helhet. »De troendes samfund« blev detsamma
som nådeanstalten. Det grundläggande felet, enligt Aulén, var att denna
betoning på det handlande subjektet innebar att »tanken på tron såsom
Guds verk skjutits åsido och tonvikten lags på tron såsom ett individuellt
kvalificerat fromhetsliv «.39
Aulén och lågkyrkligheten representerar två skilda synsätt. För det
första accepterar inte Aulén att lågkyrkligheten i definitionen av kyrkan
utgår från människans tro. Han förbigår att lågkyrkligheten i definition
en av kyrkan inte har sitt fokus på någon överjordisk verklighet, utan på
kyrkan sådan den framträder på jorden. Ur denna »jordiska« synvinkel
låter lågkyrkligheten tron föregå kyrkan. I kyrkan som den visar sig är
nådeanstalten och de troendes gemenskap en oskilj bar enhet. Här ser vi
att Beckman och lågkyrkligheten avvisar det dualistiska tänkandet,
medan vi såg att högkyrkligheten snarare ville förstärka det dikotomiska
tänkandet. M en betyder detta att lågkyrkligheten förespråkar, som
Aulén menar, att kyrkan kommer till genom en aktion av troende vars
tro är ett individuellt kvalificerat fromhetsliv, som skjutit åt sidan tanken
på tron som ett Guds verk? Lågkyrklighetens kritiker saknar förståelse
för lågkyrklighetens expressiva människosyn. Att det inte handlar om
att bygga upp något nedifrån, utan om att tron måste gestaltas så att säga
inifrån, via subjektet, för att överhuvudtaget kunna synliggöra de tro
endes gemenskap.

*3 0 3

Utgångspunkten för Auléns kritik är lågkyrklighetens särdrag, beto
ningen på det inre livet och den personliga tron. Det är dessa drag som
blir föremålet för kritiken, som riktas m ot den »subjektivistiska ut
gångspunkten«. Egentligen utgör dessa särdrag de karaktäristiska dra
gen i den moderna individualismen. Grunden till dessa fann vi i Augus
tinus väg till Gud. Denna väg gick genom självkännedom och självbe
härskning, vilka kom att utvecklas till kravet på självansvarigt obero
ende och erkännandet av individuella olikheter. Det tredje karaktäris
tiska draget, med ursprung i Augustinus doktrin om den dubbla vilje
inriktningen sammanvävd med stoikernas uppfattning, består i kravet
på det personliga bejakandet. Detta sista drag i den moderna individua
lismen betonade Taylor vara grunden till kravet på en personlig tro. Från
romantiken och naturen som källa har detta blivit allt mer och mer be
tonat. Den enskilda människan som subjekt har oundvikligen kommit i
fokus.
Aulén, som inte kan acceptera att lågkyrkligheten tar utgångspunk
ten i tron eller trosgemenskapen, talar därför om en olöslig motsättning
mellan objektivt och subjektivt, inneboende i den lågkyrkliga kyrko
synen. Aulén försvarar en rangordning mellan människa, ämbete, sakra
ment och Gud. N ågot som lågkyrkligheten förefaller vara beredd att i
det moderna samhället lämna bakom sig. De ville undanröja en ensidig
betoning på det objektiva som en stötesten i den moderna kulturen, och
därmed underlätta för dem som påverkats av pietism och expressivism
att stanna kvar inom kyrkan. De lågkyrkliga teologerna ville gå modern
iteten till mötes. Aulén å sin sida hävdar en rangordning där Gud och
människa relateras till varandra på ett dualistiskt sätt, för att förhindra
att kyrkan »deklasserades«. Trots att denna rangordnande kyrkosyn
utan tvekan stod i konflikt med den moderna människans uppfattning
om sig själv, vilken betonade behovet av självkännedom samt friheten
att få göra medvetna, självständiga val. Auléns kritik står i linje med
Wallgrens. Och båda står de, åtminstone i denna fråga, i samklang med
den lundensiska högkyrklighetens krav på människans underkastelse,
formulerade ett hundra år tillbaka i tiden: »De [människorna] stå alltid
i ett filialt förhållande till kyrkan, präglat av vördnad och pietet.«40
Det grundläggande »problemet med den enskilde« är ett frihetsproblem relaterat till frågorna om objektivt och subjektiv, nåd och tro.
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Hur detta skulle få sin lösning inom högkyrkligheten blir förklarat i
Wallgrens försvar dessa teologers ställningstagande:
Guds rådslut hotar att bli betingat av människan. ... Problemet om [sic]
den mänskliga friheten och Guds allenaverksamhet ligger inneslutet i
rättfärdiggörelselärans objektiva, rationella betraktelse och måste under
den teologiska utvecklingens gång ge anledning till ständigt nya lösningsförsök. När Kyrkotidningen framhäver utkorelsetanken i dopet,
innebär detta ett försök att på nytt reglera förhållandet mellan objektivt
och subjektiv, nåd och frihet eller nåd och tro. Den i rörelserna [väckelse
rörelserna och pietismen] lössläppta subjektivismen måste bindas. Det
fick icke bli så, att det i grunden är människan, som genom sin egen
självskapande tro sätter sig i beröring med Kristus.41
Hur är det möjligt att tala om en »egen självskapande tro som sätter sig
i beröring med Kristus«? Dels tycks detta bli möjligt utifrån den defini
tion som görs av begreppet pietism. Tidigare nämndes Kahnis, vilken
hör till den skola som enligt Ernst N ew m an var högkyrklighetens »när
maste fränden och förebild«.42 Kahnis talade om pietismens oriktiga
uppfattning om rättfärdiggörelsen. Den lutherska kyrkans lära, menar
han, innebär att det som gör m änniskan rättfärdig, är inte det subjektiva
livet i tron på rättfärdiggörelsen, utan det objektiva innehåll som tron
omfattar. Grundfelet med pietismen är enligt Kahnis dess likgiltighet för
det objektiva innehållet, vars resultat var »okyrklighet«. När Wallgren
i sitt citat ställer »Guds allenaverksamhet« m ot människan uppenbaras
»problemet med den enskilde« på ett mycket tydligt sätt. Detta problem,
anser jag, inte bara vila på ett fasthållande av polariteten i dualismen
mellan Gud och människa, vilka tolkas som två motsatta poler, utan
också på synen på människan som skapad till aktivitet eller passivitet.
Medan delar av den kristna kyrkan, både luthersk och reformert,
fann det nödvändigt att inom trons område, så som inom filosofins, åter
sammanfoga objektivt och subjektiv, det »yttre och det inre«, kunde
detta samtidigt från andra håll betraktas som ett hot m ot kyrkans tradi
tionella, auktoritativa maktstruktur. Betoningen på den personliga tron
som vuxit sig stark i och med den idémässiga utvecklingen kunde av
dessa senare grupper negativt definieras som ett »individuellt kvalifice
rat fromhetsliv«. Ett fromhetsliv som i nedvärderande termer klassifice-
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ras som subjektivism och, som vi strax kommer att se, som något instru
menteilt eller en form av synergism. M ed denna definition av den per
sonliga tron blir det möjligt att tala om den »självskapande tron« och
den »lössläppta subjektivismen måste bindas«. Skälet till att lågkyrkligheten väljer en annan väg, menar jag, bero på att de företräder en annan
syn på människan. De är bärare av den expressiva förståelsen, som har
sitt upphov i naturen som källa och som betonar självmedvetenheten
och människan som självtolkande subjekt.43 Till exempel talar Beckman
om människans tro som »medvetandets utbildning«.
Hur tänkte sig högkyrkligheten att »subjektivismen måste bindas«?
Här blev Hegels lösning på det filosofiska problemet med att förena ett
radikalt autonom t självbestämmande med fullständig delaktighet i na
turen, varat eller Gud en modell för högkyrkligheten. För att försvara
förnuftet och den radikala autonom in, och övervinna dualismen, lät
Hegel människan själv bli bärare av Geist/Gud, själva den kosmiska
ordningen. Genom att tillämpa Hegels filosofi på kyrkan och människan
kunde de skjuta individen åt sidan och istället göra henne till ett passivt
medium för Andens självutveckling. Efter hegeliansk mönster blev m än
niskan hänvisad till att passivt begrunda sin identitet med Gud.
Vi har redan i det tidigare kapitlet pekat på att den lundensiska
högkyrklighens befann sig i en »prekär balansakt«, som N ordin ut
tryckte sig. Det gällde att inte hamna i panteism i försöket att förklara på
vilket sätt Guds liv och människans liv är ett, att hon inte tänker sina
tankar, utan Guds tankar.44 Denna »balansakt« anser jag ha som sitt
syfte, att så långt som möjligt komma ifrån den moderna människans
självtolkande natur och på så sätt »binda« subjektivismen, eller kanske
rättare sagt, subjektiviteten. Högkyrkligheten förespråkade Hegels och
romantikens så kallade »subjektivering«, i vilken objekt och subjekt i
den rena panteismen försvinner in i varandra, i teismen blir Gud eller
Kristus det enda subjektet. Högkyrkligheten förde alltså människan lång
ifrån Augustinus ’m em oria„ dialogens mötesplats. För att undkomma
»problemet med den enskilde« blir människan hänvisad till att vara den
passiva åskådaren av »Guds allenaverksamhet«.45
Nordin menade att högkyrklighetens »heterodoxi« blir än tydligare
då Bring kommer in på förhållandet mellan tro och vetande. Här fast
ställs att »den i dogmen förefintliga tron är ’identisk med wetandet, i
•
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tron är ett vetande im m anent’46. Detta är Guds tankar, Gud som tänker
sig själv i människan. Och Wallgren kan helt följdriktigt säga att »blicken
har flyttats från den enskilda människans frälsningsbehov till den gu
domliga sanningens historia i mänskligheten. D ogm en är varken ut
gångspunkt eller medel, den är ett resultat. Gudomligt och mänskligt
[objektiv och subjektivt] har förenats på vetandets plan«.47 M en om än
religionen är enheten av mänskligt och gudom ligt i människan så får det
inte, menar Wallgren, tolkas så att det högsta förverkligandet sker i den
enskilda människans m edvetande.48
Högkyrkligheten tänkte sig att individualismen skulle kunna över
vinnas genom att avvisa väckelserörelserna och inflytandet från pietismen och expressivismen som en ny medvetandeform. Syftet var, för att
göra bruk av Auléns ord, att avvärja kyrkans »deklassering«. Jag anser
att det inte är svårt att finna brist på allsidighet i Auléns bedömning av
uppsalateologernas kyrkosyn och teologi. Aulén bedömer på ett onyan
serat sätt alla väckelserörelser, vilka betonar det aktiva subjektet, som
uttryck för en subjektivism. I och med att han inte kan se att den enskilda
människan uttrycker något annat än sig själv, det vill säga en genuin
gudstro, blir väckelserörelserna och därmed det lågkyrkliga försvaret av
dessa detsamma som en pietistisk okyrklighet. Det felaktiga i Auléns
bedömning ligger alltså i att han inte gör någon åtskillnad mellan subjek
tivitet och subjektivism, utan tillskriver de lågkyrkliga företrädarna en
bart det senare, vilket leder till att han kan bedöma dem som både
»olutherska« och i vissa stycken obibliska. Dessa negativa drag ställer
Aulén i motsats till de lundensiska teologerna som han påminner om har
fått namnet »tre vise män«. Fast grundade i Luther och bibel represen
terade de »tre vise männen« i Auléns ögon kyrkan själv.49

9.3.2

Wallgren och organismtanken

Wallgrens kritik av lågkyrkligheten och Beckmans tillämpning av ro
mantikens »organismtanke« lider av samma brist på insikt i den m o
derna människans jaguppfattning som vi redan funnit hos Aulén. Wall
gren bedömer den högkyrkliga tillämpningen av organismtanken som
en anti-individualistisk nödvändighet. Här är den organiska synen ett
medel för att av värja den hotande subjektivismen.
Däremot anser Wallgren att uppsalateologernas behandling av orga
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nismtanken, har lett till att den om tolkats för att stödja individualis
men. 5° Denna påstådda om tolkning består i att när Beckman talar om
staten som organism vänder han sig m ot det lundensiska talet om att
staten är framsprungen ur och av nödvändighet, driven av ett i sig inne
boende kosm iskt medvetande. Denna för Hegel, och även för högkyrkligheten, så viktiga tanke förstod Beckman, enligt Gidlund, som en »tom
tankestruktur«:
Beckman däremot kan sägas vara negativt påverkad av det hegelska
systemet. Vissa av dess termer återfinnas hos Beckman, men han giver
den ett annat innehåll.... Kvar står därför hos Beckman hans beteckning
av staten som organism, men den uppfattas då av honom icke som ett
färdigt, abstrakt begrepp utan som framgången ur och »levande och
verklig« i »individuella personliga viljor«.51
Beckmans »omtolkning« av organismtanken beror på att han intar ett
annorlunda förhållningssätt till frågan om människan och hennes frihet.
När Beckmans framhåller det individuella viljorna framträder karaktäris
tiska sidor i den moderna identiteten, behovet av självansvarigt obero
ende, erkännandet av individuella olikheter och det personliga bejakande.
Wallgrens negativa bedömning av Beckmans omformulering av orga
nismtanken sker mot bakgrund av att Wallgren delar både högkyrklighetens förnekande av den moderna individualismen, åtminstone vad det gäl
ler den religiösa människan, och dess uppfattning om att pietism är en
»planta som icke vuxit på lutherdomens grund«.52
Wallgren finner att högkyrklighetens kyrkosyn som tar ställning mot
individualismen visar på kyrkans rätta väsen i motsats till lågkyrkligheten som i sig upptagit pietismen i försvaret av väckelserörelserna:
Objektivt och organiskt är därför denna historiskt grundade kyrka det
heligas samfund, i vilket Kristi Ande lever och verkar. Att godtyckligt
vilja söka nåd och frälsning utanför denna kyrka blir därför detsamma
som att söka kristendomen oberoende av Kristus och hans Ande.53
Separatismen innesluter en annan konstituerande princip än kyrkans.
Den sätter människors tro och vilja i centrum och avsöndrar sig på denna
grund från organismens liv. Sekterna kunna vidmakthålla ett i någon
mån sunt andligt liv endast så länge de ha kyrkblod i sina ådror.54
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När Beckman envist vidhåller att liknelsen i J o h .i, tolkad genom
organismtanken, ska förstås så att det endast är de levande grenarna (de
troende) som kan bära frukt (trons frukt) verksam i kärleken, anser
Wallgren att Beckman låter liknelsen bli ett uttryck för associationsprincipen, och därmed delaktig till den moderna kulturens negativa
strömning. Wallgren menar att rättfärdiggörelsen genom tron har gjorts
till en individualistisk grundtes.55
Wallgrens åsikt om kyrkans rätta väsen, som formuleras så sent som
1959, demonstrerar en partikularism och exklusivism på det religiösa
området som jag inte funnit i det lågkyrkliga tänkandet. Kan en anled
ning till detta vara oförmågan att identifiera de oundvikliga föränd
ringar som skett i och med den moderna samhällskulturens framväxt?

9.3.3

Nygren och Bring - förintandet av individen

Både Wallgren och Aulén framhåller den lundensiska högkyrklighetens
inflytande i den svenska kyrkan. Båda visar de att kritiken av influen
serna från pietism och expressivism inte bara tillhörde det sena 18 o o 
talet. Det nedvärderande betraktelsesättet har med andra ord levt vid
are. Det var lika närvarande vid 1950-talets slut, vilket är den tid då
biskop Jonzon lämnar sitt ämbete i Luleå stift. Wallgren drar paralleller
från 1800-talet till 1930-40-talen s kyrkorenässans, vilken bland annat
handlade om nyupptäckten av kyrkan som Kristi kropp, och bedömer
denna som en fortsättning på högkyrklighetens arbete.56 Problemet med
den moderna individualismen som kom till uttryck under 1940-talet,
kan sammanfattas med Auléns bedömning av lågkyrklighetens kyrko
syn och teologi. I denna ingick uppfattningen, som redan nämnts, att i
lågkyrklighetens kyrkoprogram har »tanken på tron såsom Guds verk
skjutits åsido och tonvikten lagts på tron som individuellt fromhetsliv«.
Också Nygren diskuterar individualismen. Följande citat ger en in
blick i Nygrens tänkande i denna fråga:
Hur blir man en lem i Kristi kropp? Paulus svarar med en hänvisning till
dopet. ... För att ge uttryck åt det som här sker har man stundom talat
om att Kristus blir liksom »samtidig« med människan. Det är något rik
tigt, man härvid far efter, men uttrycket är kanske mindre lyckat. Det är
icke blott fråga om en samtidighet, utan om en verklig sam-existens. Det
som gör det så vanskligt för oss att här följa Pauli tankegång är att vi
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söka förstå den under bibehållande av vår vanliga individualistiska
grunduppfattning. Vi uppfatta Kristus såsom en individ och den kristne
såsom en annan individ, ... Men även om vi söka eliminera det därige
nom givna avståndet genom att tala om en »samtidighet« mellan dessa
båda individer, så ha vi därmed ännu icke nått fram till det som Paulus
här talar om. Men nu är det just den individualistiska grunduppfatt
ningen, som träffas och förintas av hans tal om dopet. Enligt Paulus
förhåller det sig nämligen så, att vi, sedan dopet blivit sammanvuxna
med Kristus, ej längre ha någon egen självständig existens, utan blott och
bart äro lemmar i hans kropp.57
Det sätt på vilket Nygren talar om relationen mellan Gud och människa
håller sig mycket nära det vi sett gälla den lundensiska högkyrklighetens
tal om »subjektivering« och »inkarnation«. Samtidigt som det står långt
ifrån lågkyrklighetens betoning på den »växelverkan« som är typisk i
lågkyrklighetens förståelse av relationen mellan Gud och människa.
Också Nygrens tal ligger enligt min mening långt från den bild vi har
tecknat av Augustinus radikala reflexivitet, det vill säga vändningen
inåt, och begreppet ’m em o ria \ som en mötesplats mellan Gud och den
människa som söker självkännedom. Detta är en omöjlighet för den
individ som saknar »självständig existens«. Nygren säger vidare, att
»det som gör det så vanskligt för oss a tt här följa Pauli tankegång är a tt
vi försöka förstå den under bibehållande av vår vanliga individualistiska
grunduppfattning«. Kan det tvärtom vara så, att om vi vill låta Paulus
behålla vad han har sagt, så måste vi tänka i termer av individer? Och
även utifrån Pauls egen judiska historieuppfattning?
Paulus hade funnit Kristus vara den messias profeterna väntat. Det är
knappast troligt att han i sin önskan om att övertyga sin samtid om denna
uppfyllelse, skulle ha velat ändra den nedärvda judiska historieuppfatt
ningen. Jesus höll fast vid denna, och hänvisade ofta tillbaka till profeter
nas tidsuppfattning. Enligt Gerhard von Rad betyder den israelitiska his
torieuppfattningen att folket förstod alla avgörande händelser som nya,
aktiva personliga gärningar av Jahve, av Gud. Varje gärning stod kvar som
en historisk verklighet, till vilka de i riten återvände. Den enskilda männi
skan, likaväl som folket, blev sam tida med ursprungshändelsen. Vårt se
kulariserade historietänkande, menar von Rad, leder oss vilse:
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Man bor imidlertid samtidig sj alte ut enhver assosiasjon med det mo
derne historiebegrep, som så sterkt - som bekjent - betoner tanken om
alle hendingers relativitet og forgjengelighet. Jahves historiehandlinger
da han grunnla meningheten, var derimot absolutte. De delte ikke skjebne med andre hendinger som uunngåelig gled tilbake i fortiden. De var
samtidige med enhver senare generasjon. Og ikke bare i den förstånd at
fortiden ble gjenopplivet og gjort nærværande i ånden. Nei, festmeningheten ble »Israel« i den fulleste og dypeste mening ved utforingen av
festspillene og riterne. Da trådte den selv - i gjerning og sannhet - inn i
den historiske situasjon, som den aktuelle fest tilsa. Hver gang Israel
spiste påskemåltidet ... er det klart at de ikke bara minnet seg selv om
utferden, men trådte selv inn i utferdens frelseshandling og lot denne
hending skje i samtiden,58
Om Paulus tänker i enlighet med den judiska historieuppfattningen, vil
ket är mest troligt, skulle alltså dopet handla om att bli samtida med en
ursprunglig historisk händelse, Jesus död och uppståndelse. På samma
sätt som i firandet av exodushändelsen som von Rad talar om, görs den
enskilda m änniskan i dopet samtida med Guds ursprungshandling.
Människan tänks insatt i frälsningshistorien, delaktig i Guds plan med
henne själv och med varje annan som i generationer före henne blivit
»samtida« i firandet, trots tidens avstånd. Kan det vara detta cirkulära
skeende Luther syftar på i Stora Katekesen då han talar om att på rätt
sätt nedsänkas i dopet för att dagligen åter komma upp ur detsamma?
Att dagligen bli »samtida« med ursprungshändelsen. Vad jag här vänder
mig m ot är att Nygren för det första tillskriver Paulus sin egen intention,
vilken avspeglar sig i att han tolkar Paulus så att det är »just den individ
ualistiska grunduppfattningen, som träffas och förintas av hans tal om
dopet«. Här tillskriver Nygren Paulus det »problem med den enskilde«
som är hans eget, vilket rimligen inte kan vara Paulus problem, eftersom
han inte är bekant med den form av individualism som vi lever med idag.
För det andra vänder jag mig m ot Nygrens tanke att Paulus skulle mena,
att människor i och med sitt dop »ej längre ha någon egen självständig
existens, utan b lo tt och bart äro lemmar i hans egen kropp«.59 Vart tar
den medvetna och reflekterande människan vägen? Hur rimmar detta
»förintande« av den enskilda människans tanke, känsla och vilja med
Paulus egen situation, som innebar att han ständigt brottades med att
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han inte gjorde det goda han ville, utan det onda som han inte ville?
Detta borde inte vara möjligt utan en självständig existens.
Samma avvisande förhållningssätt till den enskilda och den person
liga tron som i de tidigare exemplen föreligger hos R. Bring, vilken m e
nar att den negativa formen av individualism är förkroppsligad i pietismen. Både tron och Augustinus uppmaning, att det vi söker finns inom
oss, »what we need lies ’intus’«, kan anses bedömas i likhet med Aulén
som ett »individuellt kvalificerat fromhetsliv«, och förefaller förutsättas
leda till såväl subjektivism som synergism, och kanske till och med till ett
instrumentelit förhållande till tron. R. Bring menar att:
Då pietismen på ett särskilt sätt skilde mellan »troende« och »icke tro
ende«, betydde detta ej att man där lade större vikt vid den personliga
tron än hos Luther eller ortodoxien utan att tron fått en delvis ny inne
börd. Så snart trosbegreppet får betydelse av en prestation från männi
skans sida eller betecknar en viss religiös kvalitet hos somliga människor,
som gör dem berättigade att erhålla Guds frälsning, har Luthers trostanke förstörts.60
I båda fallen [romersk objektiv och sekteristiskt subjektiv] tänkes
kristendomen överhuvud blott ha med det inre att göra; det objektiva
(läran, gudstjänstbruken etc., likaväl som det subjektiva: omvändelsen,
bekännelsen, livet, gärningarna) fattas såsom medel för frälsningen, vil
ken själv hänföres till den inre människan. Och Guds enda relation till
människan tänkes uppgå i att vara en relation till det inre.61
Utan att här göra en fullständig bedömning av R. Brings kritik, som
säkert kan vara rättvisande på flera punkter, vill jag här påpeka att det
finns sidor av det lågkyrkliga programmet som Bring överhuvudtaget
inte tar i beaktande. Talet om en växelverkan var ursprungligen inte
menat, anser jag, som en teologisk lära om samverkan mellan Gud och
människa när det gäller frälsningen - det som brukar kallas för »syner
gism« - utan handlade om att förklara hur människan överhuvudtaget
kan ha kontakt med och kunskap om en transcendent verklighet. Lika
väl som de andra nyss nämnda teologerna ser inte Bring att lågkyrkligheten vill omforma vårt sätt att tala om Gud från ett dualistiskt tänkande
och objektiverande språk till ett expressivt språk, genom vilket hela
människan kommer till uttryck.
R. Bring vill »undanröja problemet med den enskilde« genom att
•
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betrakta Gud som både subjekt och objekt i relationen mellan Gud och
människa, vilket vi med andra ord skulle kunna beskriva utifrån begrep
pet »subjektivering«, i vilken den enskilda människan mister sin »själv
ständiga existens«. Detta synsätt uppkommer genom en ensidig beto
ning på »Guds allena verksamhet«:
Ju mer det i denna mening objektiva kommer fram i gudstjänstlivet,
desto mer kommer också det i denna mening subjektiva till sin rätt och
vice versa. Gud och den nya människan kunna aldrig ställas emot varan
dra; de höra oupplösligt samman; den nya människan är intet mindre än
Guds verk i människan; i den nya människan är Kristus själv verksam.
Den nya människan lever i och av tron; men »att tro« är i denna mening
detsamma som att hava den helige Ande eller att hava Kristus själv verk
sam i sig. Tro är intet mänskligt verk, den är ej något människan har som
besittning.62
Här finns ingen tanke på en »växelverkan«, eller tanke på att tron som
subjektrelaterad måste komma till uttryck genom ett subjekt. Det är
Kristus själv som är den enda verksamma i den nyskapade människan,
vilket vi kan jämföra med uttrycket att »subjektiveringen är Andens
verk«. När R. Bring exklusivt placerar både tron och nåden på Guds
»sida« - i motsats till lågkyrklighetens kyrkoprogram som placerar nå
dens ursprung hos Gud, men samtidigt betonar nåden som en gåva till
människan och därmed för in tanken på en växelverkan mellan Gud och
människa - menar sig R. Bring undanröja risken för vad han kallar
»verkfromheten«, eller synergism. All aktivitet är »Guds allenaverksamhet«. Rättfärdiggörelsen beskrivs så att säga som ett skeende som
tilldrar sig »ovanför m änniskan«, som blir mer av ett passivt objekt inför
en handlande Gud.
Det är inte endast tanken på växelverkan som skiljer lågkyrklighet
ens perspektiv på tron från de teologer jag här använt som exempel, utan
även tanken på var tron så att säga ska placeras. För de lågkyrkliga var
tron en gåva som den enskilda människan får som »besittning«, som en
följd av den mottagna nåden. Skulle vi tala med Beckman, och även
Taylor, skulle vi uttrycka tron som en ny medvetandeform. Att tron
skulle kunna vara en medvetandeform verkar var en främmande tanke
för R. Bring. M en denna uppfattning utesluter inte att lågkyrkligheten
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starkt betonar Guds skapande verksamhet när det gäller rättfärdiggörelse och pånyttfödelse. De givna exemplen, vilka visar på en strävan
att övervinna individualism en genom att förminska och passivisera
subjektet, leder alla på något sätt till att tron placeras hos Gud och till ett
osynliggörande av den enskilda människan.
Ragnar H olte har uppmärksammat och kritiserat den människosyn
som jag här har lyft fram. H an menar till exempel att R. Bring har reha
biliterat Luthers 4 50 år gamla »riddjurstanke«, framlagd i skriften om
den Trälbundna viljan. Det som H olte kritiserar är alltså R. Brings en
sidiga uppfattning om Guds allenaverksamhet. Gud handlar på två sätt
med människan. Genom lagen driver han henne antingen till förhärdelse
eller till förkrosselse, genom evangelium upprättar han henne. »I båda
fallen är det Gud som är den allena aktive, människan är det passiva
objektet för Guds handlande.« I Nygrens uppfattning, menar H olte, att
människan genom den rättfärdiggörande tron blir passiviserad genom
Nygrens »favoritcitat«, om människan som enbart en »kanal« eller ett
»rör« för Guds nedströmmande kärlek, agape. H os både Bring och N y 
gren ser H olte en förkrympt antropologi, och menar att den övergri
pande tanken i den svenska lutherforskningen är att det hela tiden är
Gud som handlar, medan människan bara är ett objekt för detta hand
lande eller ett instrument för dess vidare befordran till m edm ännis
korna. Även vad det gäller Aulén ligger all vikt vid Guds handlande, när
det gäller relationen mellan Gud och m änniskan .63
Björn Skogar har i sin avhandling undersökt vad han kallar »segrar
nas historia«. M ed detta menar han de tongivande universitetsteologers
försvar och utveckling av den akademiska teologin i relation till viva
v o x , det icke-vetenskapliga, det »levande ordet« eller förkunnelsens
innehåll. Till »segrarna« räknar Skogar lundateologins teologer, den
»skola« som Aulén, Nygren och Bring var en del av. Kännetecknande för
denna teologi är enligt Skogar »den enskilda människans osynlighet«:
Kristendomen hos lundateologin är en kristen ideologi som svårligen
kan överbjudas i radikalism. Gudskärleken, som de beskriver den, är
annorlunda än det mesta som kallas kärlek i det vanliga människolivet.
Man måste ställa frågan, om det över huvud taget finns något mänskligt,
jordiskt subjekt inom den radikala agapereligionen.64
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Vi kan här jämföra med Taylor som menar att Hegel inte kan bringa Gud
och människa i samklang som den kristna tron kräver. Hegel har inte
någon plats för nåden och agape då den inte kan relateras till den en
skilda människan. M ed avseende på Hegels distinktion mellan religion
och tro, i vilken religionen är något mer allomfattande, säger Taylor:
Eftersom den enda adekvata återspeglingen av Geist sker genom det
gemensamma livet hos en mångfald av ändliga varelser är det religiösa
livet alltid en församlings liv, medan tron som själstillstånd är en indivi
duell belägenhet oavsett hur många som delar den. Det kan från detta
förmodas att Hegel inte är så förfärligt upptagen av trons drama. Tron
som medvetandeform hos en individ som ser sig som skild från det abso
luta (och därför också från den församling där det absoluta lever) åter
speglar i själva verket ett ännu ouppfyllt religiöst liv. I den slutgiltiga
religionen där andens totala självuppenbarelse råder skulle det inte fin
nas någon plats för tron. I det ideala fallet skall religionen överskrida
tron.6*
M ot denna bakgrund vill jag mena att det inte är »kollektivism på
lutherdomens grund m ot reformert individualism« som var konfliktens
kärna i debatten om »problemet med den enskilde«, utan att det snarare
är den moderna människans jagmedvetande och den »moderna«, det vill
säga den av expressivism influerade pietismen, teologins betoning på
den personliga tron som utgjorde kärnfrågan. Den handlade alltså om
den moderna identiteten som betonar människans självansvariga obero
ende, det vill säga en frihet under självansvar, erkännandet av olikheter
och det personliga ställningstagandet. M en det handlade också om ett
behov av en medveten identitet. Denna konflikt skapad av den moderna
identiteten, följde med in i 1900-talet, och har kanske ännu inte fått den
uppmärksamhet som den borde ha fått med tanke på dess avgörande
betydelse för diskussionen om olika kyrkosyner.

9.3.4

En vertikal definition av kyrkan

Problemet med människans roll i förhållande till tron lever kvar i den
nutida teologin. D et behandlas bland annat av Bo Håkanssons i hans
avhandling Vardagens kyrka från 2001. Han skriver:
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Man kan hävda, att det var frågan om kyrkans helighet som gjorde att
pietistiska grupper bildades, som slog vakt om en personligt bekänd tro
och ett helgat liv och sålunda bröt sönder enheten.66
M ed tanke på den idéhistoriska och teologiska utvecklingen, och inte
minst den utveckling som människan som historisk varelse genomgått
de senaste seklerna förefaller detta uttalande vara allför snävt. Uttalandet
kan jämföras med lågkyrklighetens motsatta tankegång. Fellström, som
kan betraktas som representativ för Luleå stift, menar tvärtemot att »om
kyrkan varit beredd att mottaga de nya andliga livsrörelserna i högre grad
än vad som skedde hade vi måhända haft en enad luthersk kyrka«67.
Fellström skulle kunna förefalla lika snäv i sitt omdöme, med tanke på den
moderna identitetens tre karaktäristiska drag vilka erkänner mångfaldens
värde, men i Fellströms samtid, till skillnad mot vår, så var tanken på
mångfald fortfarande, som vi sett, inte en självklarhet. Denna tanke
hörde, som ett arv från kyrkodebatten, till ett av stiftets problem.
Håkansson diskuterar kyrkosynen bland annat utifrån ett samtalsdokument mellan Svenska kyrkan och Missionsförbundet. Målsättningen
i detta dokument är att nå en mer enhetlig definition av kyrkan. Proble
men för de båda kyrkorna verkar, enligt Håkansson, vara att kunna hålla
isär innebörden i begreppet »de heligas samfund« och kyrkans helighet.
Själva problemet handlar om att tydliggöra hur man ska förstå kyrkans
helighet. Håkanson återger skrivningen i vilken de båda parter syns hålla
isär dessa två, kyrkan och församlingen:
Kyrkan och församlingen konstitueras av Jesus Kristus ensam - därom
är de båda samfunden överens. Tron är en konsekvens av detta och
denna tro kan sedan förvandla människors liv så att de helgas åt Faderns
kärlek genom Frälsaren, Sonen, i den heliga Anden. Kyrkan däremot är
helig genom sitt förhållande till Sonen.68
M en Håkansson är ändå delvis kritisk m ot denna definition och söker en
mer objektiv tolkning av kyrkans helighet, eftersom den enligt honom
inte bara är en gemenskap av heliga människor utan har delaktighet i det
heliga, i sakramenten, i det som är kyrkans objektiva helighetsgrund.
Håkansson förespråkar en vertikal definition av folkkyrkan, den som
utgår vad det som utgör kyrkans helighet. En mer objektiv definition
finner han då i begreppet sancta, heliga ting, i enlighet med den apo
•
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stoliska bekännelsen. För en folkkyrka, menar Håkansson, är det enk
lare att lägga tonvikten på detta i stället för på gemenskapen. Ska kyrkan
vara en folkkyrka så kan den inte definieras som en gemenskap, vare sig
som »de troendes samfund« eller något annat. Kyrkan som folkkyrka
måste tänkas vertikalt och inte horisontellt. Om än alla andra från kyr
kan avgränsade kristna grupper kan definiera sig som en gemenskap,
gäller denna möjlighet inte kyrkan själv. Den horisontella definitionen är
inte förenlig med tanken på att människan blir inlemmad i Kristus
kropp, eller i kyrkan, genom dopet, det vill säga på ett sakramentalt
sätt.69 Betoningen på det vertikala och sakramentala perspektivet under
lättar enligt Håkansson kyrkans självförståelse som folkkyrka:
För en folkkyrkas självförståelse är det onekligen lättare att lägga ton
vikten vid den kyrkans helighet, som är given genom den objektiva tros
grunden, än att spana efter en tillräcklig grad av helgelse hos dess med
lemmar.70
H åkansson förefaller anse att en kyrkosyn som utgår från »de troendes
gemenskap« är lika med att »spana efter en tillräcklig grad av helgelse
hos dess medlemmar«. Här framträder samma typ av tänkande som
förelåg i den gamla kyrkodebatten och diskussionerna om kyrkans vä
sen under 1900-talet. Håkansson vill i likhet med de lundensiska teolo
gerna, som jag tidigare kritiserat, vidmakthålla en hierarkisk uppdelning
mellan Gud och kyrka och kyrka och människa, ett tänkesätt som speg
lar en dualism mellan Gud och människa genom att de placeras i varsin
verklighet. Också här måste Gud så att säga föras in i människans värld
genom sakramenten, de blir ett medel för att överbrygga dikotom in
mellan Gud och människa. M ot denna verklighetssyn står lågkyrklighetens vilja att överbrygga svalget mellan det gudomliga och det mänskliga.
För den tidiga lågkyrkligheten fanns ingen dualism, det finns ingen
nådeanstalt skild från den troende församlingen. När biskop Bergqvist
diskuterade den religiösa individualismen såg han kyrkans två sidor, den
objektiva och den subjektiva. M en den förra kunde inte finnas till utan
den senare, de var oskiljaktiga. Att denna tanke var möjlig för Bergqvist
men inte för Håkansson beror på att kyrkan för Bergqvist förstods både
som ett uttryck för Guds vilja och som ett uttryck för människans tro.
M en enligt Håkansson kan trosgemenskapen inte vara kyrkans subjekt,
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kyrkan är inte ett uttryck för människors tro. En horisontell kyrkosyn
måste enligt Håkansson ställa krav på en »mätbar helgelse« hos kyrko
medlemmarna. I den mån det finns ett sådant kvalitativt tänkande i det
lågkyrkliga programmet så handlar det inte om prestation, utan om att
tron som bestämmande för människans identitet och livstolkning gestal
tas inifrån, i enlighet med det expressiva tänkandet.
Kanske vore ett horisontellt perspektiv mer attraktivt om begreppen
identitet och autenticitet, ersatte det av kyrkohistorien negativt laddade
begreppet »helgelse«? En rätt förståelse av den kristna innebörden i en
autentiskt, äkta och medveten identitet, måste med nödvändighet un
danröja talet om att »spana efter någon grad av helgelse«. Är den verti
kala definitionen av kyrkan relevant i en tidsepok som måste söka sig
bort från den dualism som fanns inbyggd i det metafysiska tankeschema
som underbyggde tron på en allmängiltig, objektiv ordning av idéer som
grund för gudstron? Om Taylor har rätt i sin tolkning av den moderna
identiteten och den nya antropologin, som kom som en protest m ot
upplysningens intellektualisering av tron, strävar människan i den m o
derna kulturen efter att övervinna dualismen mellan upplevelsevärld och
tankevärld, mellan det objektiva och det subjektiva.
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io . En kyrka för den nya människan?

i o .i Introduktion
Luleå stift ställer under 1900-talets första hälft frågan om den kristna
tron har någon framtid i det moderna samhället. Den kristna tron före
faller dem inte passa de »ömtåliga kulturmänniskorna«. År 1947 ställer
Fellström frågorna: »Går det att utplåna de andliga behoven?« Kan män
niskan avkristnas och bli fänaden lik?« Dessa frågor kan ses som ett un
derliggande ledmotiv i stiftets prästmöten. Det handlar om att försvara
trons möjlighet i den egna samtiden och i framtiden. Vad aktörerna inte
visste, men befarade, var att Sverige ett halvt sekel senare skulle inneha
rollen av att vara, som Peter Berger uttrycker det, ett »undantag i en an
nars massivt religiös värld«.1 Berger menar att Sverige är ett av det mest
sekulariserade landet i Europa.2 En studie av Eva Hamberg som rör
svenska förhållanden bekräftar i hög grad Bergers iakttagelser:
Religionssociologiska studier tyder på att kyrkans budskap blir allt svå
rare både att identifiera och att tillägna sig. ... Även om många männi
skor har någon form av gudstro, är det bara en liten del av befolkningen
som har en kristen tro. Enligt en nyligen genomförd undersökning om
livsåskådningar i dagens svenska samhälle trodde endast 16 procent av
Svenska kyrkans medlemmar att Jesus var både Gud och människa (ande
len helt säkra var lägre, nämligen 12 procent). Det förefaller troligt att det
finns samband mellan en tillbakagång i Kristustron och de förändringar i
gudsbilden, som innebär att tron på en personlig Gud i stor utsträckning
tycks ha ersatts av en mer obestämd tro på en transcendent makt eller
»Något«. Om man har någon form av gudstro, tycks man i allmänhet
uppfatta Gud antingen som något inom människan själv eller som en
opersonlig högre makt, inte en Gud som man kan ha en personlig relation
till. Att Kristusgestalten i stor utsträckning tycks ha försvunnit ur män
niskors medvetande skulle kunna förklara att den gudsbild man ger ut
tryck för så ofta är påfallande vag och diffus, »en Gud utan ansikte«.3
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Av Hambergs beskrivning framgår också att sekulariseringen krupit in i
kyrkan och så att säga inifrån urholkat tron. Kanske kunde man säga att
stiftets farhåga att teologin eller kyrkan själv skulle bidra till avkristningen i detta fall har besannats.
Hur nödvändig var denna utveckling? Hade kyrkan kunnat välja en
annan väg, som skulle ha minskat avståndet till människorna? Fanns det
i lågkyrkligheten och i Luleå stift ett sådant alternativ, åtminstone i form
av ett embryo till något nytt, men som aldrig prövades ordentligt? Var
det så att lågkyrklighetens betoning på människan inte uppfattades som
tillräckligt »kyrkligt« för kyrkan?
Jag har i min undersökning framhållit att den så kallade sekulari
seringen inte är en nödvändig följd av moderniteten och den moderna
människans uppfattning av sig själv. Snarare vill jag mena att denna för
tron negativa utveckling sammanhänger med att den aktiva människan
inte beretts utrymme i kyrkan, delvis beroende på omsorg om, vad till
exempel R. Bring kallar, »Guds allenaverksamhet«, en omsorg som ser
ut att nöja sig med ett passivt förhållningssätt från människans sida. Jag
har emellertid också pekat på en mängd andra faktorer som spelat in.
Bland annat deismens framväxt som bidrog till att människan inte upp
levde sig vara i behov av tanken på nåden, som en tecken på hennes
existentiella begränsningar. Överhuvudtaget försvann i och med deismen,
på ett allmänt kulturellt plan, behovet av en Gud som aktivt griper in i
människornas värld. Detta berodde på att deismen betonade världen
som en funktionell skapelse, i stället för dess inneboende mening vilket
ledde till ett minskande behov av agape och nåd. Istället tilläts subjek
tivismen eller en negativ individualism att breda ut sig. En ytterligare
faktor som lett till gudstrons undanträngande, som vi tidigare berört, är
det objektiver ande gudsspråket, eller det icke-subjektrelaterade språket,
som upphört att beröra människor. Efter förlusten av tron på en allmän
giltig sanning som skulle kunna omfattas på ett rent intellektuellt plan
har kyrkan inte i tillräcklig grad förstått behovet av att utveckla ett språk
som står i en inre samklang med människan.
M oderniteten rymmer, som vi tidigare sett, enligt Taylor flera ut
vecklingstendenser som rent principiellt kan förstås som gynnsamma för
den kristna tron. Genom romantikens strävan att hela människan skapa
des en möjlighet att återknyta till de fruktbara sidorna av arvet från
*
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Augustinus - en individualism som inte uteslöt den aktiva, självtolkande
människan och inte heller en personlig gudsrelation där Guds nåd och
agape spelar en avgörande roll. Nära förknippad med denna nya människo
syn är en förändrad syn på språket. Ett metafysiskt språkbruk, som placerar
Gud på avstånd från människan, har givit vika. Det har skapats ett rum för
expressivismen, ett nytt språk där gudstron placeras i människan.
Den senare forskningen, vilket är helt i linje med de möjligheter Tay
lor ser för gudstron i vår tid, har fäst uppmärksamheten på de tradition
ella religionernas återkomst. Denna återkomst handlar inte om protester
m ot moderniteten och den moderna kulturen i sig, utan den handlar,
som Berger understryker, om aktiva motrörelser m ot upplysningens för
härskande ideologi och tidsanda.4 Enligt Berger sker ett återvändande,
inom alla religioner, till de traditionella moraliska källornas auktoritet.
Berger beskriver dessa motståndsrörelser:
What they have in common is their unambiguously religious inspiration.
Consequently, taken together they provide a massive falsification of the
idea that modernization and secularization are cognate phenomena. At
the very least they show that cowwter-secularization is at least as import
ant a phenomenon in the contemporary world as secularization. ... It
suggests a combination of several features- great religious passion, a
defiance of what others have defined as the Zeitgeist, and a return to
traditional sources of religious authority. These are indeed common
features across cultural boundaries.5
Som ett för oss relevant exempel på religionssociologins forskningsresul
tat ska jag lyfta fram José Casanovas komparativa studier av religionens
roll i samhället. Denna forskning, som vi här inte kritiskt kan diskutera,
förmår ytterligare belysa lågkyrklighetens bejakande av den moderna
individualismen och den moderna identiteten.
Casanova vederlägger den klassiska, upplysningsinspirerade, sekulariseringsteorin. Istället talar han, vilket bekräftar Bergers iakttagelser,
om en pågående deprivatisering, det vill säga att en radikal teism åter
träder fram i samhället. Den gör kristendomen synlig genom att lyfta
fram kristna normer och värden till offentlig debatt, medvetna om att
dessa endast kan existera som inter subjekti va normativa strukturer.6
M en i denna, som Berger uttrycker det, »massivt religiösa värld« utgör
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de europeiska länderna, i jämförelse med en utbredd religiositet i speci
ellt USA, ett undantag genom att uppvisa en »massivt sekulariserad
eurokultur«. I denna eurokultur gäller religionens nedgång såväl privata
trosföreställningar som det offentliga gudstjänstdeltagande, vilket bety
der att den klassiska sekulariseringsteorin fortfarande gör sig gällande
inom detta begränsade område.

10.2 Casanovas teori om kyrkans tillbakagång
Vi ska här uppmärksamma Casanovas distinktion mellan den samhälle
liga kulten [community cults] kontra religiös gemenskap [religious com 
m unities]. M ed Taylors begrepp skulle vi kunna tala om neo-durkheimianska kontra post-durkheimianska förhållanden i så m otto att
begreppen hos dem båda tillämpas på två skilda typer av samhällen. De
först nämnda, »community cults« respektive neo-durkheimianskt syftar
på den tid, då statligt eller nationellt medlemskap sammanföll med reli
giöst medlemskap, och den kollektiva religiösa kulten fungerade som
statens eller nationens och sammanhållande band. Taylors post-durk
heimianska samhälle är det moderna samhället i vilken den religiösa
gemenskapen är grundad på det personliga ställningstagandet. Detta är
en parallell till Casanovas »religious communities« definierat så, att den
religiösa gemenskapen konstitueras i och genom den fria sammanslut
ningen. Församlingsbildning sker på grundval av ett personligt gensvar
på ett religiöst budskap. Casanova framhåller att den kristna försam
lingen till sitt ursprung var en sådan association, den sammanföll inte
med den politiska gemenskapen och dess gränser.
Om vi använder biskop Jonzons uttryck så kan vi tala om religionen
som »privat eller offentlig angelägenhet«. Casanova framhåller det
fruktlösa i att försöka reducera religion till någon enda av dessa båda
poler, den personliga tron å ena sidan och den allmänna offentliga kulten
å den andra. Därför betonar han att båda besitter en inneboende dyna
miska kraft, som utvecklar sin fulla kraft då dessa poler m öts, både i
samverkan och konflikt. Dessutom visar han att den kristna kyrkan till
sitt ursprung var en gem enskap med karaktären av association, en
frälsningsreligion organiserad kring en »soteriologisk-eskatologisk Kristuskult«. M ed romarrikets maktövertagande införlivades, efter den kristna
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martyrtiden slut, denna gemenskap som sammanhållande kitt i det ro
merska imperiet, och den kristna konstantinska statskyrkan kom att i sig
själv införliva den imperialistiska statens politiska maktstruktur.7
Such a »church,« such a particular combination of salvation religion and
political community, is unlikely to appear anywhere else, ...8
Casanova menar att alla territoriella nationalkyrkor eller etablerade
statskyrkor upphör att sociologiskt sett vara en »kyrka« i denna »kon
stantinska« mening så snart den upphör att vara en tvingande makt, en
m onopolitiskt »sakramental nådeanstalt«. Detta sker antingen när kyr
kan själv tar ställning m ot den m onopolistiska institutionella formen
eller när staten inte längre, exempelvis på grund av religionsfrihet eller
andra skäl, kan uppehålla och stödja en kyrkas m onopolställning. Casa
nova påminner om att sekulariseringsprocessen, »världen har blivit bara
värld«, har inneburit att den moderna staten inte längre behöver den
religiösa kulten som integrerande faktor. Kyrkan eller den kristna ge
menskapen har så att säga återgått till sin Ursprungssituation. Kyrkor
knutna till staten, med en struktur av tvångsm ässig m onopolitistisk
»sakramental nådeanstalt« hör, enligt Casanova, inte hemma i ett m o
dernt differentierat samhälle. Kyrkan befinner sig därför i en osäker si
tuation. Den står mellan en stat som inte längre behöver dess kult som
sammanhållande band och samhällets moderna människa som i frihet
kan välja sin religiösa tillhörighet.9
Casanova har genom »case studies« funnit ett klart samband mellan
grad av fortsatt sekularisering och de stats- eller territoriella national
kyrkor som vidmakthållit kravet på en m onopolistisk ställning och för
myndarskap. De kyrkor som på så sätt ivrigast m otsatt sig modern
iseringens process finns inom den europeiska sfären, vilken även visar
den högsta nedgången i kyrkoliv. M ot detta står USA med ett i hög grad
aktivt kyrkoliv. Härav drar Casanova slutsatsen att skillnaden mellan
europeiskt och amerikanskt kyrkoliv beror på att USA aldrig varit en
absolutistisk stat, eller att kyrka och stat aldrig varit sammanbundna.
Stat och kyrka har aldrig samverkat för att uppehålla en konservativ
politisk och religiös makt, m ot moderniseringens krav på mänskliga och
samhälleliga friheter. Det är denna form av samverkan som Casanova
anser har kommit att i det närmaste ödelägga det europeiska kyrkolivet:
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It was the caesaropapist embrace of throne and altar under absolutism
that perhaps more than anything else determined the decline of church
religion in Europe. ... One may say that it was the very attempt to pre
serve and prolong Christendom in every nation-state and thus to resist
modern functional differentiation that nearly destroyed the churches in
Europe.10
Den exceptionella nedgången i tro och praxis inom Europa är därför inget
som med nödvändighet åtföljer framväxten av det moderna samhället.
Tvärtom kan Casanova anse att upplysningens teori blev något av en
självuppfyllande profetia. I de områden där kyrkan vidhöll sin maktposi
tion har kyrkokritiska och antiklerikala rörelser och politiska partier i och
med att de nått maktställning, kunnat driva på och genomföra en radikal
sekularisering utifrån sin maktposition. Detta har vi sett att de aktiva i
stiftet ansåg sig erfara. Vad det gäller den »sekteristiska protestantismen«,
menar Casanova, att dessa grupper har haft lättare att anpassa sig till
moderniseringen. I och med att de aldrig varit bundna i något statskyrko
system har de snarare kunnat uppfatta moderniseringens sekularisering
och differentiering som ett återvändande till ursprunget, i vilket religionen
var organiserad som en gemenskap av troende, skiljd från staten.11
Casanova menar att det är svårt att utfärda några framtidsprognoser,
därför att kyrkornas deprivatisering är ett fritt historiskt val. M en han
anser att det komparativa studiet har påvisat tre villkor för att kristen
dom en ska undgå såväl en samhällelig som individuell privatisering.
Som det första villkoret, vilket är i det närmaste tautologiskt, ser han en
offentlig, samhällelig existens genom en erkänd tradition. Endast dessa
kan behålla sin roll i samhället och undgå att vara eller förvandlas till
primärt en privat och därför osynlig frälsningsreligion för enskilda indi
vider [private invisible religions of individual salvation]. M en samtidigt
har undersökningen visat att enbart tillgången till dogmer och tradition
inte är en tillräcklig garanti för att undgå privatisering. Religionen kan
varken behålla eller erövra en plats i det moderna samhället så vitt den
enligt Casanova, inte uppfyller villkoret att också vidmakthålla en dyna
misk och vital karaktär av privat frälsningsreligion, det vill säga en per
sonlig tro [private religion of salvation]. Till detta kommer globaliseringen som en tredje faktor, vilken både underlättar och i stort sett tvingar
till offentligt engagemang. Casanova anser att globaliseringen innebär
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en stor möjlighet för en religion med transnationell karaktär att göra sig
synlig. Här kan vi med tanke på individualismen i lågkyrkligheten lägga
märke till att Casanova skiljer mellan att definiera religion som å ena
sida en »privat osynlig individuell frälsningsreligion« och å den andra en
»privat frälsningsreligion«. Vi skulle kunna hänföra den första till den
negativa individualismen och dess oberoende av alla yttre krav, och den
andra till den positiva formen som tar hänsyn till de krav på engagemang
som ställs utifrån en praktiskt tillämpad kristen tro.12
I Casanovas framtidsprognos ingår tanken på att de områden i vilka
utvecklingen går m ot en allt högre grad av privatisering utgör tydliga
bevis på uppenbara brister i de sekulariseringsteorier som talar om »det
heligas återkomst« och samtidigt bortser från religionens karaktärist
iska väsen, det vill säga inte närmare går in på frågan om vilken form av
religion som tänks återvända. Det karaktäristiska i kristendomen upp
fattar Casanova vara dess dynamiska karaktär av en »privat frälsnings
religion«, som också är oskilj bar från dess offentliga karaktär. Som
främsta exempel på bristande teorier om sekulariseringens följder näm 
ner Casanova Daniel Bell som utgår från att religionen lever av ett uni
versellt mänskligt behov av meningsskapande strukturer. Casanova kri
tiserar också Rodney Stark och W illiam Bainbridge vilka utgår från ett
konstant behov av transcendens som upphov till all religiositet. Dessa
funktionella teorier, menar Casanova, skulle ha bevisat sig trovärdiga
om vi hade sett kristendomens återkomst även i de mest sekulariserade
länderna i den europeiska sfären, exempelvis i Sverige.13
När Taylor ur det kyrkliga perspektivet diskuterar privat kontra off
entlig religion i det moderna samhället understryker han, att den m o
derna kulturen innebar att vi har lämnat både vad han kallar en »paleooch neo-durkheimiansk« tid bakom oss och att vi nu lever i den postdurkheimianska tiden. Vi har med andra ord lämnat föreställningen om
kungen av »Guds nåde« som förkroppsligar Guds herravälde på jorden.
Vi lever inte heller i en tid då staten eller nationen är beroende av att
kyrkan tillhandahåller något kollektivt, allmängiltigt och funktionellt
trossystern som sammanhållande kitt. Denna kollektiva gemenskap, som
hölls samman genom tvång och likriktning, är enligt Taylors mening inget
som vi behöver stäcka oss efter, även om friheten innebär att det religiösa
livet i hög grad har flyttat från kollektivet till den enskilda individen.
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Den moderna kulturen, den post-durkheimianska tiden, betyder därför
att tron har starka personliga komponenter. M en detta behöver inte,
som Taylor betonar, betyda att trosinnehållet i sig måste vara en individ
ualistisk skapelse eller att tron urartar till en inåtvänd individualism.
Taylor förutsätter att de som upplever den kristna tron som ett livsval
och ett sätt att leva kommer att söka sig till en religiös gem enskap.14
We have to avoid an easy error here - that of confusing the new place of
religion in our personal and social lives, the framework understanding
that we should be following our own spiritual sense, from the issue of
what paths we will follow. The new framework has a strongly individua
list component, but this will not necessarily mean that the content will be
individuating. Many people will find themselves joining extremely power
ful religious communities, because that’s where many people’s sense of
the spiritual will lead them .15

10.3 Skall människan släppas fri?
En grundtanke i avhandlingen är att den lågkyrkliga profilen gav Luleå
stift en speciell beredskap att möta kraven från det nya, moderna sam
hället och dess nya moderna samhällsmedborgare. Vad finns det för stöd
för denna tanke? För det första vilar denna grundtanke på ett idé
historiskt faktum, nämligen att företrädarna för lågkyrklighetens indivi
dualism accepterat en ny uppfattning om människan, som passade in i
samhällsutvecklingen. Deras människosyn innebar ett erkännande av
modernitetens frihetsbegrepp i den utsträckning som detta uppfyllde
autenticiteten som ett ideal. Tanken på att det lågkyrkliga stiftet hade en
speciell beredskap för att möta den moderna kulturens krav grundar sig
också på ett kyrkohistoriskt faktum, så till vida att 1800-talets kyrkodebatt troligtvis fick negativa konsekvenser för kyrkans ställning i sam
hället. Det finns skäl att hävda att kyrkodebattens »tändande gnista«
var en konservativ auktoritär kyrkas samarbete med staten, i avsikt att
förhindra den moderna fria människans utbredning. År 18 54 skärps den
kyrkliga konflikten i och med att E. G Bring i frågan om konventikelstadgan utarbetade en revidering som hela kyrkan skulle kunna in
stämma i. M en trots att alla hade samma mål, att värna om den kyrkliga
enheten, blev detta inte möjligt. Beckman menar att högkyrkligheten
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och de själva som representanter för lågkyrkligt tänkande hade alltför
olika utgångspunkter. M ed direkt referens till Bring, i frågan om utgångs
punkten för revideringen, yttrar Beckman följande: »Han från förbudets
och jag från frihetens, jag blir allt mera liberal.«16 Beckman insåg uppen
barligen den moderna människans behov av myndigblivande.
Hansson beskriver lågkyrklighetens kamp och Beckmans uppfatt
ning om att på lagstiftningens väg uppehålla enheten, vad han kallar den
lundensiska »korporativa anstaltsteologin«, till förmån för en kristocentrisk medvetenhet som kunde ta tillvara både den enskilda männi
skans och kyrkans egenart och historiska uppgift:
Utsikterna till samförstånd [i riksdagsdebatterna] skadades dock av
underrättelser om en rad konventikelmål, som avdömts ... Hundratals
hade pliktfällts och satts på vatten och bröd. Detta uppskakade Beck
man och eggade honom till att arbeta för vidgad frihet inom Svenska
kyrkan: »Svenska prästerskapet har så vant sig vid att tänka på länsman
nen såsom Herrans starkhets arm, att även de bästa tyckas sig redlösa,
där icke denna är att tillgå.« ... Beckman [upprättade] på grundval av
vad han tidigare utarbetat ett vad han kallar liberalt förslag. Men han
uppehöll kontakten med »konservatismens sakförare« Bring och Annerstedt. Med anledning av vad dessa anfört producerade Beckman också
»med vida mer besvär« ett medlingsförslag, som så långt som möjligt
skulle inskränka oandliga missbruk från ett härsklystet prästerskaps
sida och därjämte undanröja varje skugga av olaglighet från andliga
sammankomster. Beckman avsåg således att till varje pris få den andliga
mötesfriheten legitimerad som något ordinärt.17
Kan denna 1800-tals konflikt tänkas ha ett samband med den moderna
människans diffusa trosföreställningar, vilka vi såg Hamberg beskriva?
Kan det vara möjligt att svenskt kyrkoliv lever i den auktoritära kyrkans
efterdyningar? Att denna, som New m an säger, på många håll slet sönder
de sista sköra banden som knöt den »nychristna« generationen till kyr
kan:
Här hade det behövts en »lutheranism« med vida högre resning än den
lundensiska, en verklig luthersk trosidealism, som satt sin lit mera till
nådemedlen än till de av den världsliga överheten disponerade tvångsmedlen.18
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Vi har tidigare sett att både Wallgren och Aulén framhållit den lundens
iska högkyrklighetens inflytande i den svenska kyrkan. Kritiken av
individualismen och då även av pietism tillhörde inte bara det sena
1800-talet. Vi har också sett Wallgrens mening att »den i rörelserna lössläppta subjektivismen måste bindas«. Till detta kommer Auléns upp
fattning att lågkyrklighetens kyrkoprogram reducerade kyrkan till en
from förening där tonvikten låg på tron »som individuellt fromhetsliv«.
Nygren diskuterade individualismen genom Paulus och tolkade denne så
att det är just den individualistiska grunduppfattningen som träffas och
förintas i dopet, och att människan i ett samexisterande »ej längre ha
någon egen självständig existens, utan blott och bart äro lemmar i hans
egen kropp«. Samma förhållningssätt till den enskilda och den person
liga tron, som övriga exempel visat, visade också R. Bring som pekade på
den negativa formen av individualism förkroppsligad i pietismen. Tron
bedöms i likhet med Aulén som ett »individuellt kvalificerat fromhets
liv«. R. Bring löste problemet, med individualism och den enskilda män
niskans tro, genom att betrakta Gud som både subjekt och objekt i rela
tionen mellan Gud och människa, och dessutom genom en radikal beto
ning på »Guds allena verksamhet«.
Det är sannolikt att högkyrklighetens oförmåga att knyta an till de
positiva inslagen i den moderna samhällsutvecklingen har påverkat den
moderna människans gudsbild. Kyrkan, inte minst genom kopplingen
till ett objektiverande språkbruk, har konserverat en gudsbild där Gud
uppfattas som avlägsen eller distanserad från människan. Att en sådan
Gud, som inte är relaterad till människans livssituation, allt mer kommit
att blekna bort, eller blivit till »en Gud utan ansikte« som Hamberg
säger, är kanske inget att förvåna sig över.
Lågkyrkligheten hade här något av värde, som inte togs till vara. De
bejakade den moraliska källans internalisering, det vill säga den m o
derna människans upplevelse av att vara bärare av ett inre djup. Under
pietismens och romantikens tidevarv var vändningen m ot subjektet re
dan något ofrånkomligt, vilket visar sig i att expressivismen har kommit
att bli en orubblig hörnsten i den moderna kulturen.
Biskop Jonzons uttryckte under sitt sista prästmöte i Luleå stift 1953
en föraning som vi sett att den religionssociologiska forskningen delvis
bekräftat:
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För io o o år sedan bytte vårt folk religion och blev ett kristet folk. Det är
den ojämförligt största förändring som ägt rum i dess historia. På Guds
buds och Kristi evangelii grund har Sverige blivit vad det i dag är. Står
Sverige, står Västerlandet inför en annan, lika genomgripande omvand
ling: omvandlingen från kristna folk och en kristen kulturkrets till något
vars innebörd och slutliga gestalt ingen kan genomskåda?19
Utifrån Hambergs undersökning kan vi säga att Jonzons oro var befo
gad. M en samtidigt märks en teoretisk omedvetenhet om den positiva
utveckling för gudstrons vidkommande, som stiftet själv egentligen är en
del av. Felaktigt tror de att de måste ägna sig åt den övermäktiga uppgift
en att stå em ot den moderna utvecklingen. Att stå em ot utvecklingen blir
en del av den balansgång stiftets aktiva ägnar sig åt i många frågor, en
balansgång mellan att samtidigt acceptera den nya m änniskosynen och
vara del av en kyrka som egentligen inte har accepterat den.

10.4 Tre reformvägar
De aktiva i stiftet ställde en diagnos på den Svenska kyrkan i sin samtid.
Men ofta uttrycker de sig på ett lite märkligt sätt. Trots att de är en del av
kyrkan, talar de på samma gång som om de upplevde sig stå vid sidan om
den. De betraktar en kyrka som söker sin identitet än genom reduktion av
sitt trosinnehåll och än genom koncentration på sin egenart. M en stiftet
stannar inte vid att beklaga situationen, utan de ger även förlag till lösning.
I prästmöteshandlingarna finns ett förkastandet av de åtgärdsprogram
som presenterats från olika håll under 1900-talets första hälft. Det är
möjligt att i prästmötesmaterialet urskilja i huvudsak tre reformvägar som
har syftet att anpassa kyrkan till den moderna människan, varav en av
vägarna är stiftets egen. Aktörerna förkastar de första årtiondenas försök
från kyrkans och teologins håll att bejaka moderniteten genom vad de
förstår som en teologisk reduktion, vilket var en av reform vägarna. Den
handlade om att den dominerande liberala teologin var i färd med att ge
avkall på den teologiska profilen, det absolut specifika i kristendomens
trosmässiga innehåll. Vad som stod på spel i stiftets ögon var försvaret av
uppenbarelsen, »en död, begraven och uppstånden Kristus«, mot den
rationalistiska teologins målsättning att göra tron intellektuellt trovärdig.
Den andra reformvägen som förkastades, en väg som i viss utsträck
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ning kan sägas ha varit ett återupprepande av syftet med den gamla
1800-tals debatten, trädde fram under 1930-talets slut och sträckte sig
långt utöver 40-talet. Denna reformväg omfattar förutom den liturgiska
förnyelsen en ny kyrkosyn, en koncentration på kyrkans egenart och
m onopolitiska ställning i relation till de etablerade frikyrkosamfunden.
Stiftets positiva inställning till vissa inslag i individualismen gjorde att
denna reformväg istället framstod som ett bejakande av det gamla, av
det som går »den nya tidsandan em ot«.
Stiftets eget reformförslag måste till stor del sägas avspegla en öppen
het m ot den moderna människan. M en denna öppenhet har en gräns.
Det grundläggande arvet från reformationen måste bevaras. Den re
formväg de aktiva följer kan beskrivas som en koncentration på den
lutherska teologiska och värdemässiga egenarten i motsats till en kon
centration på dogmer och kyrklig egenart. Markgren är ett exempel på
denna väg, då han menade att kyrkan gärna kunde gå »kulturvärlden«
till mötes genom att ge avkall på betoningen av dogmerna. Dogmerna
var människans eget försök att förstå, men inga sanningar som kunde
mäta sig med det empiriskt vetbara. Till denna reformväg hör den klara
betoningen på en praktisk kristendom, vilken uppfattas vara kristendo
men egentliga väsen. Stiftet lägger därför en stark tonvikt på traditionsförmedlingens innehåll och form. Den ska vara bibelenligt, tidsenlig och
uppbygglig. Den ska vila på den personliga erfarenheten och förmedlad
med vardagens språk, att tala som »människa till människa«. Förkun
nelsen skulle vara »mättad med verklighet«, fri från allt teoretiserande,
en traditionsförmedling som skapade en inre auktoritet. Vi erinrar oss
biskop Jonzons uttalade krav på en »levande«, praktisk kristendom som
förmådde nyskapa människan och föra henne in i den »ideologiska kam
pen«. Under detta ligger arvet från »läsarna« och den uppsaliensiska
rosenianska nyevangelismen, från dessa båda har de influenser av det
pietistiska arvet och därmed expressivismen, som en ny medvetande
form, som betonar språket. Här av kommer betoningen på människan
och det personliga tron, omvändelsen och pånyttfödelsen. M en samti
digt måste det understrykas att stiftet aktiva mest troligt är omedvetna
om detta expressiva arv, som en teori framsprungen ur romantikens
protest m ot upplysningens kunskapsteori.
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10.5 Framtidens kyrka
Vid 2000-talets början söker den Svenska kyrkan sin identitet. Orsa
kerna är flera. Kyrkan har förlorat sin tidigare ställning som så kallad
statskyrka. Och den har förlorat sin attraktionskraft, det vill säga den är
inte längre en samlingspunkt för samhällets människor. Andra orsaker,
som sammanhänger med långsamma och djupgående kulturella föränd
ringar är de två »nya källor« som vuxit fram som alternativ vid sidan av
den traditionella källan, där Gud var upphovet till det goda livet. Kyr
kans sökande efter identitet sker samtidigt som identitetsfrågan för förs
ta gången har blivit varje människas, åtminstone den yngre generation
ens, kanske mest angelägna fråga.
En grundtanke i denna avhandling var att Luleå stift hade en bättre
beredskap att möta den moderna människan. Vad finns det i det låg
kyrkliga arvet som skulle kunna vara användbart för att formulera en
tydligare identitet, och som åter kan göra kyrkan mer attraktiv i det
moderna samhället? Jag har i avhandlingen försökt lyfta fram expressivismen som det mest grundläggande särdraget i stiftets perspektiv på
tron. Det är detta drag, vilket var en protest m ot upplysningsarvet, som
gör att stiftets reformväg kan ha en aktualitet för framtiden. Vi minns
Taylors åsikt att de alternativa källorna har öppnat för en ny möjlighet
att uttrycka tron i kulturen, att han här är beredd att tala om möjligheten
av Guds återkomst.
Samtidigt har vi sett att expressivismen som förnyelsepotential, som
fanns via pietismen i det lågkyrkliga programmet, inte förelåg som ett
fullt ut medvetet inslag i stiftet. De såg inte i vilken hög grad den egna
trostolkningen var i linje med den utveckling människan genomgått.
Stiftet är i och med detta arv även inbegripen i en uppgörelse med såväl
ett traditionellt teoretiskt, metafysiskt tänkande som med hela den ut
veckling, vilken tog sin början i 1600-talets »vetenskapsrevolution« där
människans känsloliv blev separerat från hennes tankeliv. Inte heller
denna uppgörelse föreligger som ett medvetet projektet, utan sker indi
rekt via deras pietistiska arv. Taylor däremot driver hela denna uppgör
else som ett medvetet filosofiskt program och har hjälp av den tanke
mässiga utveckling som skett under hela 1900-talet, vilket gör att han
helt naturligt når ett större djup i uppgörelsen med traditionen. Han
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uppnår också en större tydlighet i diagnosen av vad som är det negativa,
för att inte säga de förödande konsekvenserna av vissa sidor av upplysningsarvet, inte minst när detta tillämpas på människan som moralisk
och »naturligt« religiös varelse - hom o religiosus.
Vad är det som stiftet, till skillnad m ot Taylor, inte förmår formulera
och därför inte heller kan placera in i den reform väg som de vill följa?
Taylor tillhandahåller en utarbetad teori - expressivismen - som visar
hur tron kan reformeras genom att på ett helt nytt sätt relateras till
människan. I denna teori är människan en självtolkande varelse och till
delas därför mandatet att utrycka sig själv och sin upplevelse och erfa
renhet av den verklighet hon på både ett yttre och inre sätt lever i. Trots
att stiftet är bärare av ett arv i vilket expressivismen är en kom ponent
kan frågan om människan ska tilldelas denna frihet - fullt ut - inte upp
stå. Ett skäl till detta är att känslan har en grundläggande roll i ex
pressivismen för människans självtolkning. Allt sedan pietismen och
kontroverserna kring känslans roll har religion där känslan får en fram
trädande plats omgivits - både med rätt och orätt - av negativa associa
tioner. Ett annat skäl är att allt sedan kyrkodebatten har expressivismen
som inneboende i pietismen varit undanträngd, både dess negativa och
dess positiva innehåll. Stiftet, som hela tiden måste vara på sin vakt m ot
subjektivismen, har därför inte möjlighet att »släppa människan fri« på
det sätt som Taylor framläger som ett ideal. M en för oss idag, som inte
längre behöver vara bundna av dessa svårigheter, skulle Taylors radikala
tillämpning av expressivismen kunna innebära en stor möjlighet för
kyrkan att upprätta en meningsfull dialog med människan och samhäl
let, eftersom expressivismen redan utgör en hörnsten i den moderna
kulturen. H on lever redan i denna m edvetandeform , där tanke och
känsla utgör en enhet. M en det är också här i denna kultur som den
negativa individualismen flödar.
Skillnaderna mellan stiftets tänkande och Taylor framgår ytterligare
om vi uppmärksammar hur han konsekvent driver en form av anti-metafysisk linje, i den mening att det traditionella religiösa språket kan blir
levande enbart om det kan komma till utryck genom den självtolkande
människan. Trons uttryck - Gud, dogmerna, det Goda - blir i annat fall
stumma.
H os stiftet finns det helt naturligt, fortfarande spår av en traditionell
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metafysik, som sammanhänger med att de varken kan gå med på Kants
radikala uppgörelse med sådant tänkande, eller fullt ut erkänna känslans
grundläggande betydelse. Taylor har en större distans till den traditionella
metafysiken. Han syfte är att visa hur vi kan överge allt objekti verande
tänkande och därmed lämna det teoretiserande metafysiska tänkandet.
Expressivismen innebär just för honom en möjlighet att helt lämna bakom
oss detta traditionella objekti ver ande språkbruk. Däremot vill han inte
överge metafysiken i betydelsen överge tanken på en ontologisk grund för
tron. Här är han på samma linje som stiftet. M etafysikens övergivande
betyder för honom detsamma som att den ontologiska grunden endast
är åtkomlig genom »resonance of things in us«.
H os Taylor blir enheten mellan tanke och känsla ännu mera genom 
förd än hos stiftet. Trots tanken på växelverkan har stiftet ändå en out
talad prioritet för det objektiva, vilket blir tydligt just i den osäkerhet de
visar vad det gäller att både förklara och försvara känslans betydelse.
Och det visar sig även i problematiken kring kyrkosynen. De aktiva i
stiftet har oaktat den starka betoningen på växelverkan och erkännan
det av frikyrkorna inte fullt ut lämnat det traditionella objektiverande
tänkandet. De har inte i lika hög grad som Taylor frigjort sig från ett
objektivt, icke subjektrelaterat språk. Detta sammanhänger med att det
religiösa tänkandet och språket som var det rådande, bland annat ge
nom högkyrklighetens seger i 1800-tals debatten där det »objektiva«
stod i centrum, i hög grad var upplysningens objektiverande språk.
Detta tänkande och språk fungerar mindre väl inom religionens område
som har att ge uttryck för människans delaktighet i en inneboende ord
ning som uttryck för Guds mening och vilja.
För en fullt ut genom förd tanke på växelverkan och en fullt ut ge
nomförd horisontell definition av kyrkan som ett erkännande av den
universella kristna kyrkan, krävs ett fullt erkännande av den expressiva
teorins uppfattning om människan och språket. Stiftet kan på sätt och
vis sägas vara tvåspråkigt. Det rör sig både med det rådande upplysningsfärgade språket och det expressiva språket. För framtidens kyrka
handlar det om att lämna bakom sig det icke subjektrelaterade språket,
som vidmakthåller dikotomier och separerar oss från verkligheten. Istället
bör kyrkan söka det subjektrelaterade och tolkande språket som förmår
uttrycka både människan och den verklighet - Gud - hon är en del av.
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Kyrkan kan inte i längden underlåta att förhålla sig till individualis
men och vad det innebär att expressivism och kravet på autenticitet är en
hörnsten i den moderna kulturen.
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English summary

This thesis, which carries the title Se m änniskan! (See man!) deals with
the encounter between the diocese of Luleå and the process of moderni
sing, that has formed modern m an’s concept of freedom and perception
of the self. The diocese of Luleå, which held its first clergymen’s assembly
as a diocese of its ow n in 1904 bears a tradition o f pious Lutheranism
coloured by the newevangelical Rosenian revival which established its
centre in Uppsala in the middle of the 19th century. Between this revival
and the diocese of Luleå there was, according to the diocese itself, a
special bond o f harmony. This bond was w oven together partly through
the priests educated in Uppsala, partly through the establishment of
Anders Fredrik Beckman and Martin Johansson into the bishopric of the
diocese of Härnösand, the mother diocese of Luleå. Beckman and Jo
hansson, the creators of the ecclesiastical programme of the so-called
low church (lågkyrkligbet), were active as professors at Uppsala Univer
sity. This study is limited to the first tw o holders of the bishopric in the
diocese of Luleå. From 1904 to 1937 the diocese was led by O lof Bergqvist, succeeded by Bengt Jonzon, w ho held the bishopric until 1958.
The material, the docum entation from the clergymen’s assemblies of the
diocese, comprises nine meetings, of which the first was held in 1904 and
the last in 1953. The diocese’s encounter with modern culture is a local
church history which is placed in the Church of Sweden as a w hole and
is studied in the light of a western perspective on theology and the history
of ideas.
The purpose of this study is to contribute to a deeper understanding
of the low church in modern culture. The main issue of this thesis is
therefore the relationship o f the low church to individualism, as a part of
modern m an’s identity: W hat kind of individualism was inherent in the
early low church and how did this individualism find expression in the
diocese of Luleà’s perspective on faith? In what w ay did an adaptation to
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the new cultural circumstances take place? A leading idea in this thesis
is that the low church profile provided the diocese of Luleå with a
particular readiness to meet the demands of modern society and its
modern citizens. Another leading idea is that the low church has not
always been depicted in Swedish theological literature in a true and just
way. There has been a considerable lack of understanding for the low
church emphasis on the individual person, which in turn has led to a
misinterpretation o f its ecclesiology, the view on what the church is
constituted by. Consequently, this thesis deals with questions within the
history of the church as well as within the discipline of Theological and
Ideological Studies (tros- och livsåskådningsvetenskap). The issues have
accordingly their roots in theology, philosophy and the history of ideas.
One reason for this broad methodical attempt is my trying to understand
the changes of the church and the development of m an’s understanding
of the self as parallel courses of events.
The starting-point o f this investigation is the Canadian philosopher
Charles Taylor’s theory on the rise of modernity’s concept of freedom
and perception of the self. This theory includes an argumentation in
favour of a more nuanced and balanced understanding of modern iden
tity, which concludes in a justification of a positive side of modern indi
vidualism and a corresponding dismissal of a negative side. This view of
modern identity opens the door for the possibility of doing greater
justice to the low church emphasis on the individual person and the
personal experience of faith. Taylor asks, from his m oral-philosophical
point of view, the very same question as those active within the diocese
of Luleå - whether the Christian faith w ould have any future in modern
culture.
W hen placing the diocese in the perspective of the history of ideas, we
meet Descartes, Locke and Kant, w ho all represent a development of
»the Self as a moral source« (Jaget som moralisk källa), a terminology
borrowed from Taylor himself. In this context, which seeks freedom and
truth, modern individualism is born. Descartes’ epistemology, which
aimed at securing the true knowledge, meant distinguishing between the
subjective and the objective sides of knowledge. According to Taylor’s
perspective, based on the history of ideas, the foundation of this kind of
epistem ology was a criticism of the previous synthesis between science
*
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and theology. The foremost purpose o f this synthesis was the preserva
tion of the belief in a meaningful order, predestined by God and inherent
in the very creation o f the universe. The criticism was delivered by
representatives of the new nominalistic linguistic philosophy and con
ception of the world that developed in the late M edieval Ages. W hen
Wilhelm of O ccam ’s ‘via m oderna’ replaced Thomas of Aquinas’ ‘via
antique’, the dogm a of original sin lost its very foundation and the
question of the nature of man turned into one of the greatest issues of
conflict in the Age of Enlightenment. If man was thoroughly good, what
was then his need for G od’s mercy and agape? »God as a moral source«
(Gud som moralisk källa) lost its theoretically contemplated basis.
Descartes gave us a new apprehension o f the subjective w hich
corresponded to a new apprehension o f the objective. Em otional
experiences are merely subjective, as opposed to the objective, true
knowledge acquired through rational thinking. Rational thinking is no
longer the guarantee for discovering a given order. Instead it means
creating inner mental representations o f the outer w orld, free from
subjective judgements. M an constructs order based on personal needs.
The individualism that Descartes founds is a radical one, and it is further
radicalised by Locke’s anti-teleology which demands that knowledge is
to be created solely through individual thinking, free from everything
given. The righteous deed was rationally m otivated by God as law 
maker, which was understood to impel the rational reason to seek what
was good in order to avoid punishment. With Kant, w ho wished to
ascribe the m otivation to do good to m an’s inner self, true liberation
comes about. The nature of our reason demands total autonomy, and
reason is therefore the only authority that man is allowed to submit to.
M an becomes his ow n law-maker. In the »true« science, this guarantees
self-responsibility, happiness and universal brotherly com passion. Con
sequently, Luther’s thought of ordinary life as in itself hallowed by God
and the right place for the fulfilment of G od’s purpose, could definitely
turn into a social order decided by man.
Rousseau chooses a path different from Kant’s. He turns his back on
the disengaged reason through seeking a way back to the emotional life
that can live in harmony with w hat is naturally given. The thought
separated from nature and em otional life, is to Rousseau a self-inflicted
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»Fall of M an«. Instead Rousseau prepares the way to »Nature as a
moral source« (Naturen som moralisk källa). In order to find the true
freedom, characterised by self-determination and independence from
demands inflicted upon him, man must listen to his conscience and his
em otional life as an inner voice, conveyed by God/Providence.
Augustine stands, according to Taylor, as a m ilestone in western
theology. He made Plato’s »cosmic process of knowledge« secondary
when he taught that the road to God passes through the subject. K now
ledge of God and self-knowledge are intimately linked together, since
man cannot get to know God w ithout know ing himself. This was a
»fateful proto-cartesian m ove«. While Augustine in an inner dialogue
meets God, w ho enlightens reason and thought, Descartes meets his ow n
self in a m onologue with his ow n thinking. Rousseau brings Augustine’s
doctrine on the tw o wills back to life again and talks about a restoring
of the will. However, while Augustine met G od’s mercy and agape as a
reshaping power within himself, Rousseau meets the providence of God
as a reshaping power inherent in Nature. Kant follow s R ousseau’s return
to Augustine. But neither here does God become the source of reshaping.
The reshaping power is instead the respect and reverence that man, in his
capacity as a rational creature, feels before the moral law given to him by
himself.
Romanticism saw an ideal in a synthesis of the ideas of Rousseau and
Kant a full freedom in com m union with something higher, God or the
goodness in or beyond nature. Romantic expressivism formulates an
expressive theory which intended to rescue from the »the deadening grip
of disengaged reason«. Our worlds of thought and experience, the rea
son and the nature may once more be united. This reunion is however
associated with a struggle between three main moral sources, as the
foundation for the conception of freedom. »Nature« and »Seif« have
become possible substitutes for G od’s grace and agape as the traditional
moral source.
Expressivism as a modern form of consciousness, a new anthro
pology, embraces an inherent conflict between expressing either a radical
subjectivism or a subjectivity as the authentic self. From this we get a
negative and a positive individualism. M an can either give away to a selfcentred freedom that does not recognise any external demands and

349

boundaries, or he can accept the legitimate demands that come from his
ow n desires, the demands from other human beings, God or Nature. The
culture of expressivism and authenticity, as aspects of modern individua
lism, also embraces a possibility for a new interpretation of God in
modernity, which no longer can rely on a publicly established meaning
ful order o f reference or a com m only accepted belief in an inherent order
of the world as an expression of G od’s intentions and will. Rousseaus’
words of the »inner voice« can, from the theistic perspective, be seen just
as a continuation and intensification of the development inaugurated by
Augustine, w ho taught that the w ay to God passes through inward,
through our ow n reflexive awareness of ourselves. God as the moral
source is to Augustine both »inside« and »outside« man. The search for
God as an outer source is inseparably indexed to a personal vision. In
modernity it can only be grasped through language, feelings and perso
nal experience, that is through the »resonance« God creates within the
individual subject.
The problem rooted in the 17th century epistem ologically grounded
notion of the subject is obvious in the late 19th century debate between
the theologians in Lund and the theologians in Uppsala. The tw o sides,
the so-called high church respectively low church, represent different
views on the ministry, the sacrament and the laity. These differences are
related to questions about m an’s spiritual freedom as well as about the
self-consciousness of modern man and the conception of freedom in
modern individualism. H ow can man as an immanent and finite subject
have a relationship w ith God w ho is transcendent and infinite? H ow do
the tw o sides solve the problem of dualism originating from the ontologically cleft created by the 17th century theory of knowledge? W hat does
the synthesis that both sides strive for say about man? W hat is the correct
definition of the Church? Is the Church first of all a »sacramental grace
institution« or as the low church Uppsala theologians claim, a »com 
munity of faith« ?
A general conception for both sides in the debate is the view of the
Church as an organism. Besides that, »subjectivering«, (e.g. God as the
exclusively active force) is a central conception within the high church
theology. M an is destined to an organic inner life with God, and, begin
ning in the baptism, the individual faith in God must be mediated by the
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Church and through Church. M an as an active subject, or in dialogue
with God in a personal relationship does not come out as something
primary or of fundamental importance neither to individuals, nor to
Church.
On the other hand, »interaction« is a central conception, within the
theology and ecclesiology according to low church theologians. This
conception cannot, as »subjectivering«, exclusively be addressed towards
God’s objective actions, which shows that the theologians in Uppsala were
not, in the same way as the theologians in Lund, preoccupied with annihi
lating individualism and its subjectivity once and for all. The interpreta
tion of the conception of the organic, adopted by the high church, is
dismissed by the low church, which makes it possible for them to mediate
between the Church and the revivalist movements. To these theologians
man is not foremost a passive receiver, but rather an individual with selfresponsible personal wills, making active choices.
The tw o opinions about the view of the Church were evaluated more
than one hundred years after the end of the debate. Gustaf Aulén consid
ers the high church theologian definition of the church as »genuinely
Lutheran« apart from some statements of »hazardous nature«. In com 
parison with this theology the low church appears, due to its subjectivistic views on faith and fellowship among the believers, as » non-Luth
eran« and in some parts non-biblical. The »church-building« activity
can be considered to originate from man himself. Hence, Church be
comes merely »a human product«. Erik Wallgren shows in his thesis that
man, in protest against the authority of the Church, abandoned »the
principle of Church« in favour of »the principle of Sect« and tried to get
into contact with Christ through a self-made belief.
Both Aulén and Wallgren confirm a long-standing, far-reaching, and
profound influence from the theologians in Lund on Swedish theology
and the definition of the Church. This means that the low church diocese
of Luleå, during the entire first half of the 20th century, is involved in a
struggle that deals with the question of individualism and its influence.
Those in the leading position within the Church of Sweden continue to
oppose individualism apprehended as an individualistic view on Christi
anity and Church, mainly incarnated within Free Churches and later on
also within liberal theology.
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A great problem within the diocese o f Luleå regarding the ecclesiology is the so-called »religious individualism« inherent in the EFS,
(Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) a revivalist m ovem ent within the
Church, described both as a blessing and a problem. It is a blessing from
a theological point of view while being a problem from an organisational
point of view. The EFS involves the »best church-going people«, w ho
give priority to the com m union of the association at the expense of the
solidarity with the greater com m union of the Church. But in spite of that
problem the Church of Sweden, represented within the diocese, shares
the same form of individualism as the EFS. The three sides of modern
individualism: self-responsible independence, recognition of particu
larity, and the demand for a personal commitment all exist in the form
of individualism they share. That kind if individualism were present
both among the Readers, ( »the Luther Readers of Norrland« ), and in the
early low church theologian Christocentric newevangelical revivalism,
and both, I think, were influenced by expressivism via pietism. Regar
ding faith they both put a strong emphasis on the subject, on personal
commitment, on conversion and regeneration.
The balance between the subjective and the objective that the diocese
considers as the ideal, is a perspective on faith in which the relationship
between God and man should be considered as an interaction. But the
outcome of the debate during the 20th century regarding individualism
in modern culture has brought the low church diocese of Luleå into a
complicated situation. At the same time as their opinion is that faith
cannot exist w ithout experience and feelings, they find it difficult to
explain why they should stand by that opinion. Though vindicating the
Free Churches as small branches of the universal Church they have to
maintain an ontologically grounded difference between the Church and
the Free Churches as associations.
The diocese of Luleå is striving to find a middle course in modern
culture. Too much adjustment to modern culture will lead to the im 
poverishment of the content in Christian tradition, and too little adjust
ment will end in modern m an’s alienation from the content of faith. The
low church view on faith becomes dynamic-extential as they dismiss a
metaphysical or theoretical explanation of God as a transcendent reality
and the subject is given vital importance. God as a transcendent reality,
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as the objective, cannot be objective to the subject w ithout self-experien
ce, and the more subjective God is experienced the more real God will
appear. This apprehension reflects an influence from expressivism as a
new form of consciousness formulated within the protest of the Rom an
tics against the science of the 17th century that separated reason from
both nature and feelings. Because of that the view on faith of the diocese
contains something new, a rescue from the »the deadening grip of disen
gaged reason«, a cure of the divided, disengaged human being. But,
despite that, we cannot say that this view is present as a clear theory and
an outspoken anthropology. Nevertheless, the diocese of Luleå indicates
that they consider man as a linguistic, self-responsible and self-interpre
ting creature, and that self-interpretations are partly constitutive of
experience. It is a requirement to understand the relationship between
God and man.
The critics of modernity »hanker« after an order that is no longer
possible, according to Taylor. This opinion can serve as a background to
the conclusion that the heritage of the low church theologians in Uppsala
and bishops in Härnösand, has made a contribution to the diocese of
Luleå that amounts a suitable view on the belief in modern culture and
modern man. Even in the 19th century debate the low church theologians
were aware that the loss of a com m only accepted belief in an inherent
order of the world, as an objective and true expression of G od’s inten
tions and will, w ould have to be compensated by the feelings and vision
within the subject itself.
During the first half of 20th century the diocese o f Luleå raised the
question whether the Christian faith w ould have any future in modern
society. Current research in the sociology of religion suggests that the
Christian message has become increasingly difficult for man both to
identify with and to assimilate. Eva Hamberg shows in her research that,
to a great extent, the figure and character of a Christ seems to have
disappeared from the consciousness of man, a fact which could explain
why the image o f God is often remarkably vague and diffuse, »a God
without face«.
Is it possible to conclude that the low church theologians were right
in their suspicions about the high church theologians’ resistance to indi
vidualism and hence the austerity toward subjectivity in faith? José
•
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Casanova holds, as a sociologist o f religion, that case studies have
shown a connection between the state or territorial churches that have
preserved the demand of a m onopolistic position and guardianship on
one hand, and the withdrawal of Christianity from both public and
private life on the other.
In my opinion something similar was at stake in the debate, which
gave rise to the low church. The theologians of Lund lacked the insight
of modern m an’s self-understanding and conception of freedom, and
also of the fact that the kind of tutelage, which Casanova writes about
does not belong to a modern differentiated society. A second opinion of
mine is that expressivism, as a modern consciousness, a new anthro
pology, created through the historical development, provided a remedy
that could cure the ontological cleft in man. Expressivism, via pietism,
inherent in the diocese of Luleå, was a carrier of a new view of both
language and anthropology which was able to place the belief in God
within man himself.
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