
Stockholm School
of Theology

K
azen &

 W
igorts Yngvesson

Ö
ppna vyer – lång sikt

Thomas Kazen & Susanne Wigorts Yngvesson (red.) 
Studia Theologica Holmiensia No. 34

Enskilda Högskolan
Stockholm

ISBN 978-91-88906-11-3 • ehs.se/!udia-theologica-holmiensia

Festskrift till Owe K
ennerberg

Öppna  
vyer – lång sikt 
Festskrift till Owe Kennerberg

Öppna vyer – lång sikt"handlar om de långa perspektiven bakåt i 
det akademiska och religiösa landskapet, likaväl som om visionerna 
framåt. Med nyskrivna texter bidrar sexton författare, verksamma 
vid EHS, till ett angeläget samtal om människans villkor, teologi 
och samhälle!– i det för"utna, i nuet och i framtiden.



Stockholm School
of Theology

K
azen &

 W
igorts Yngvesson

Ö
ppna vyer – lång sikt

Thomas Kazen & Susanne Wigorts Yngvesson (red.) 
Studia Theologica Holmiensia No. 34

Enskilda Högskolan
Stockholm

ISBN 978-91-88906-11-3 • ehs.se/!udia-theologica-holmiensia

Festskrift till Owe K
ennerberg

Öppna  
vyer – lång sikt 
Festskrift till Owe Kennerberg

Öppna vyer – lång sikt"handlar om de långa perspektiven bakåt i 
det akademiska och religiösa landskapet, likaväl som om visionerna 
framåt. Med nyskrivna texter bidrar sexton författare, verksamma 
vid EHS, till ett angeläget samtal om människans villkor, teologi 
och samhälle!– i det för"utna, i nuet och i framtiden.



Öppna vyer – lång sikt 



Studia Theologica Holmiensia !" 
 



Thomas Kazen & Susanne Wigorts Yngvesson (red.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Öppna vyer – lång sikt 
Festskrift till Owe Kennerberg 

Enskilda Högskolan Stockholm 
2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© !"!# Enskilda Högskolan Stockholm  
 
ISBN $%&-$#-&&$"'-#!-" (inbunden) 
ISBN $%&-$#-&&$"'-##-( (mjukband) 
 
Omslagsfoton: Carl Johan Berglund och Thomas Kazen.  
Typeset in EB Garamond. 
Printed by BoD – Books on Demand, Norderstedt, Germany. 
 
Enskilda Högskolan Stockholm 
Åkeshovsvägen !$, #'& ($ Bromma 
www.ehs.se 



 

Förord 
Det är svårt att tänka sig någon enskild person som betytt mer för Enskilda Hög-
skolans utveckling än Owe Kennerberg, rektor under de senaste !" åren. Under 
Owes ledning har EHS växt till att idag omfatta tre avdelningar: Religionsveten-
skap och teologi, Mänskliga rättigheter och demokrati samt Östkyrkliga studier. 
Denna festskrift är lärarkollegornas hyllning och tack till Owe för en unik period i 
EHS historia – en period som avlöses av en annan i och med att Owe går i pension, 
men vars konsekvenser fortsätter in i framtiden. 

År #$$% tillträdde Owe som rektor för det som då hette Teologiska högskolan 
Stockholm (THS). Han var vid den tiden anställd som lektor i systematisk teologi 
och utbildningsledare för de teologiska programmen. Faktum är att Owe fanns 
med redan innan THS bildades !&&', som lärare vid Svenska Baptistsamfundets 
pastorsseminarium (Betelseminariet) på samma plats och i delvis samma lokaler 
där EHS nu (nns. Parallellt med undervisning skrev Owe på sin avhandling och 
disputerade !&&% i Tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet med 
Innanför eller utanför: En studie av församlingstukten i nio svenska frikyrkoför-
samlingar. Efter detta blev undervisning den huvudsakliga uppgiften och Owe 
kom att leda utvecklingen och utformandet av en kreativ och fördjupad akademisk 
miljö, framför allt som rektor. De förändringar som THS, sedan #$!) EHS, har 
genomgått under Owes tid som rektor kan inte beskrivas med andra ord än häp-
nadsväckande och exceptionella: från en relativt blygsam högskola med kandidat-
examen i teologi och så småningom i mänskliga rättigheter, till en fullfjädrad forsk-
ningsinstitution med examina på alla nivåer. EHS är idag är en av de större aktö-
rerna i Sverige inom områdena teologi och mänskliga rättigheter. 

Den som har fått lyssna till rektors tal i samband med läsårens avslutningar har 
*era gånger hört Owe citera Nelson Mandela. Orden illustrerar den vision som 
Owe har strävat efter: ”Utbildning är det starkaste vapnet som du kan använda för 
att förändra världen”. Synsättet är inte enbart ett förhållningssätt till akademins 
uppgift, utan också ett uttryck för Enskilda Högskolans rötter i svenska folkrörel-
ser och frikyrkor. Owe ordinerades själv till pastor !&)+ i dåvarande Baptistsam-
fundet som numera hör till Equmeniakyrkan. Att erkänna sin trostillhörighet och 
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veta om sina rötter är väsentligt och har under Owes rektorstid aldrig inskränkt 
friheten vid högskolan vad gäller akademisk forskning och undervisning. Frågor 
om gränsdragningar mellan kyrka, akademi och samhälle är ständigt levande och 
förväntningar från kyrkor, studenter, myndigheter och omgivande samhälle varie-
rar. Att EHS har utvecklats och expanderat så starkt vittnar om respekt och förtro-
ende för att ett akademiskt lärosäte med framstående forskning samtidigt kan vara 
en plats där studenter och personal kan (ra gudstjänst tillsammans. 

Vi som skriver i denna festskrift har en längre eller kortare relation till Owe och 
till Enskilda Högskolan Stockholm. Vi har tillsammans varit med om organisat-
ionsförändringar och beslut, ansökningar och granskningar, resor och konferen-
ser, terminsstarter och avslutningar, gudstjänster och undervisning, kon*ikter och 
försoning. Vi har skrattat tillsammans och emellanåt suckat över högskolevärldens 
och akademins tillstånd. Typiskt för Owes ledarstil är den öppna dörren: är dörren 
öppen kan man gå in och samtala om det man har på hjärtat. Den tillgängligheten 
har skapat förtroende och smidighet i en organisation under ständig förändring. 
Öppenheten har också handlat om insyn i tankar och processer inför och efter be-
slut. Med ett stort mått av integritet har Owe lyssnat och stöttat, utan partiskhet. 
E,ekten av allt detta är en tillit i kollegiet som inte kan beställas fram via konsulter 
utan som byggs genom år av arbete och vänskap. 

Bidragen i den här volymen är nyskrivna. Här (nns forskning som inte tidigare 
har publicerats. Vissa artiklar banar till och med väg för nya forskningsprojekt. Ti-
teln Öppna vyer – lång sikt är inte vald av en slump utan avspeglar det ledarskap 
som Owe har utvecklat genom åren. Den anknyter också till Owes förkärlek för 
friluftsliv: fjällvandringar, kajakpaddling och skidfärder. Hav och fjäll, och den fy-
siska ansträngning som krävs för att vandra i Sarek eller Himalaya har varit åter-
kommande inslag i Owes återhämtning. Att ibland få koppla bort alla digitala me-
dier och göra sig oåtkomlig, när man annars är ständigt tillgänglig, uppfattar vi som 
en föredömlig överlevnadsstrategi som många av oss borde lära oss att tillämpa.   

Bokens bidrag anknyter på olika sätt till titeln. Vi hoppas att de ska ge ett be-
stående minne av vår uppskattning. Med den här festskriften vill vi i EHS kolle-
gium tacka vår vän, kollega och rektor för de år som gått och se framåt, se långt och 
ständigt se nya möjligheter öppna sig.  
 
Bromma, vid vårterminens slut, #$#! 
Susanne Wigorts Yngvesson och Thomas Kazen 



 

 

Owe Kennerberg 
Rektor vid Enskilda Högskolan Stockholm !""#–!"!$ 

Fotograf: Patrik Svedberg 
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Vida vidder: Om religionens rottrådar, 
andlighetens utgångspunkter och 
människans moral 
Thomas Kazen 

Det senaste året har präglats av en pandemi – och pandemin har för åtminstone 
somliga av oss präglats av promenader. Det (nns liksom inte så mycket annat att 
göra utanför hemmets väggar för den som inte vill bryta mot allmänna råd och 
utsätta omgivningen för fara och vården för överbelastning. Våra promenader un-
der den självpåtagna covid-exilen i norra Västmanland har ibland korsat hygget 
och följt fälten längs sjön, sedan upp mot åsen och tillbaka genom skogen, med 
torra granar och marken uppbökad av vildsvin. Andra gånger har de följt grusvä-
gen till skogstjärnen som ofta legat spegelblank, eller insvept i dimmor och dofter 
av pors och skvattram, när den inte varit täckt av is och snö. 

Längs med vägarna har vi lärt känna ansiktena: de stora stenblocken i olika for-
mer med sina ögon, munnar och ibland näsor av ojämnheter, fördjupningar, mos-
sor och skuggor. De står där likadana varje gång, bara små skiftningar beroende på 
väder och ljusförhållanden. Annat är det med himlavalvets formationer: dagarnas 
moln och kvällarnas skyar när solnedgångarna brinner bakom trädstammarna och 
över åsarna. De skiftar ständigt i både form och färg. Ansikten formas, upplöses 
och formas igen, utan uppehåll, tills mörkret sänker sig. Och då börjar stjärnorna 
synas – stjärnbilderna som alltid fascinerat fantasin. Oändligheten öppnas. 

Antropomorfa moln och kognitiv religionsvetenskap 
Cognitive Science of Religion (CSR), eller kognitiv religionsvetenskap på svenska, 
är ett relativt nytt forskningsfält som växt fram först på !&)$-talet, även om där 
förstås (nns en förhistoria med föregångare. En grundläggande utgångspunkt är 
att religion kan studeras som en del av den mänskliga kulturen och i förhållande 
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till mänskligt tänkande och beteende i allmänhet. Hur vi i egenskap av varelser till-
hörande arten homo sapiens känner, tänker, upplever och handlar hänger samman 
med religionens roll och religiösa föreställningars funktion för människor och 
samhällen. Religion ramlar inte ner över mänskligheten som något främmande, 
utan är inbyggd i våra biologiska och kognitiva förutsättningar och har som alla 
våra förmågor gett oss evolutionära överlevnadsfördelar.1 

Antropologen Stewart Guthrie publicerade !&)$ en avgörande artikel där han 
presenterade en kognitiv religionsteori: religiösa föreställningar är erfarenhetsbase-
rade och erbjuder plausibla modeller för världen, de applicerar mänskliga modeller 
på icke-mänskliga fenomen och de här tankemodellerna bygger precis som sekulära 
modeller på analogier och metaforer.2 De är på ett eller annat sätt antropomorfa.3 
En av paradoxerna när vi försöker förstå religion som fenomen är att även om näs-
tan alla de(nitioner involverar föreställningar om icke-mänskliga och övermänsk-
liga krafter eller varelser, så uppfattas dessa samtidigt på ett eller annat sätt som 
människolika – om inte till det yttre så åtminstone vad gäller någon del av karaktä-
ren, känslolivet, personligheten eller den mentala kapaciteten.4 Guthrie menade 
att religion inte bara inkluderade eller använde sig av antropomor(smer, det visste 
redan de gamla grekerna. Nej, religion är med nödvändighet alltid antropomorf – 
utan mänskligt språk, mänskliga begrepp och mänskliga föreställningar förlorar te-
ologin all mening. En antropomorf verklighetsuppfattning kännetecknar helt en-
kelt religionen. Och inte bara religionen, utan allt mänskligt språk och all tanke-
verksamhet, inklusive vetenskapen. Vi tänker och försöker förstå vår omvärld ge-
nom analogier, utifrån våra erfarenheter. Religionen abstraherar och systema-
 

1 Ilkka Pyysiäinen, How Religion Works: Towards a New Cognitive Science of Religion (Leiden: 
Brill, !""(). En senare sammanfattning )nns i Ilkka Pyysiäinen, The Cognitive Science of Religion, i 
Fraser Watts & Léon Turner (red.), Evolution, Religion, and Cognitive Science: Critical and Construc-
tive Essays (Oxford: Oxford University Press, !"#*), s. !#–(%. Se också D. Jason Slone (red.), Religion 
and Cognition: A Reader (Critical Categories in the Study of Religion; London: Equinox, !""'). En 
läsvärd svensk analys av CSR är Lotta Knutsson Bråkenhielm, Religion – evolutionens missfoster eller 
kärleksbarn? Kognitionsvetenskaplig religionsforskning och dess relevans för religiösa trosföreställning-
ars rationalitet (Uppsala: Uppsala Universitet, !"#'). Helt nyligen kom en lärobok för studenter på 
området: Claire White, An Introduction to the Cognitive Science of Religion: Connecting Evolution, 
Brain, Cognition, and Culture (London: Routledge, !"!#). 

2 Stewart Guthrie, A Cognitive Theory of Religion, i Current Anthropology !#.! (#$&"), s. #&#–!"(, 
här s. #&#. 

3 Guthrie de)nierar antropomor)sm som ”the attribution of human characteristics to nonhuman 
things and events”. Stewart Guthrie, intervjuad av Thomas Coleman, https://www.religiousstudie-
sproject.com/podcast/religion-as-anthropomorphism-an-interview-with-stewart-guthrie/, hämtad !* 
april !"!#. 

4 Guthrie, Cognitive Theory, s. #&(–#&+. 
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tiserar sådana spontana antropomorfa analogier som röster i vinden och ansikten i 
molnen.5 

Faces in the Clouds var också titeln på Guthries mer utarbetade teori som pub-
licerades !&&'.6 I organiserandet av våra upplevelser av världen söker vi menings-
fulla mönster och ordningar. Vi tror oss se det som betyder mest för oss och den 
högsta form av organisation vi känner till är mänskliga tankar och handlingar.7 
Tacka för att vi tänker och uppfattar omgivningen antropomorft! Och dessa 
mänskliga egenskaper uttrycks tydligast genom ansiktet. Tendensen att se ansikten 
i allt möjligt är ett fenomen som uppträder i så tidig ålder att vi kan tala om en 
medfödd egenskap. Redan spädbarn kan imitera andras ansiktsuttryck bara några 
timmar efter födseln och snart nog känner de igen ansikten och skiljer dem från 
varandra.8 Inte undra på att vi möter gamla bekanta i stenansikten under skogspro-
menaderna och upptäcker ständigt nya bekantskaper i molnformationerna. Vi är 
biologiskt predisponerade för att utveckla denna slags antropomor(sm. 

Kausalitet, agentskap och HADD 
En annan pusselbit i vår antropomorfa verklighetsuppfattning hänger samman 
med hur vi uppfattar orsak och verkan – och intuitivt förutsätter agentskap och 
intentionalitet. Utvecklingspsykologiska experiment visar att redan vid några må-
naders ålder kan små barn inte bara förstå orsakssamband, utan också förvänta sig 
en agent bakom vad de uppfattar hända. Det räcker med enkla cirklar eller geomet-
riska (gurer på en skärm som programmerats på ett sådant sätt att deras rörelser 
kan tolkas som att de påverkar varandra, puttar varandra, jagar varandra. På en an-
nan skärm saknar rörelserna samband. Vid sex månaders ålder fokuserar spädbar-
nen mycket längre på de rörelser som inte kan tolkas i termer av kausalitet – vad 
håller rundlarna på med egentligen? De andra går snabbt att förstå och kräver inte 
så mycket uppmärksamhet. Vid nio månaders ålder uppfattar de när röda och blå 
rundlar byter roller i jakten på varann. ”Agenterna” behöver inte heller ha några 
som helst mänskliga drag för att uppfattas som handlande subjekt, även om 

 
5 Guthrie, Cognitive Theory, s. #&%–#$!. 
6 Stewart Guthrie, Faces in the Clouds: A New Theory of Religion (New York: Oxford University 

Press, #$$(). 
7 Guthrie, Faces in the Clouds, s. $". 
8 Guthrie, Faces in the Clouds, s. #"(–#"+; Justin L. Barrett, Born Believers: The Science of Children’s 

Religious Belief (New York: Free Press, !"#!), s. &; Andrew N. Meltzo, & M. Keith Moore, Newborn 
Infants Imitate Adult Facial Gestures, i Child Development +* (#$&(), s. %"!–%"$. 



Thomas Kazen !% 

ansiktsliknande drag drar till sig extra uppmärksamhet. Och de uppfattas som mål-
medvetna, med intentioner.9 

Samtidigt som spädbarn lär sig kartlägga kausaliteten i världen så lär de sig 
också att allting inte syns. Osynliga föräldrar dyker oftast upp när barnen skriker, 
men det (nns mycket annat som händer utan att någon agent någonsin syns till. 
Likafullt förutsätter de ett bakomliggande agentskap, om än osynligt, och med ti-
den också att allt som (nns har ett syfte och en mening. Gudstro är naturlig för 
barn, hävdar Justin Barrett i boken Born Believers. Det är snarast ateismen som är 
onaturlig i betydelsen att den strider mot medfödda intuitioner.10 Många av oss 
har nog erfarenhet av att ha interagerat med osynliga låtsaskamrater när vi var små. 
En av sönerna utvecklade i treårsåldern en hel kosmologi som inte stod Enuma 
Elish långt efter: osynliga katter som bodde i husets väggar hade skapat världen i 
kamp med dinosaurerna. (Kan det möjligen ha haft att göra med att hans far på 
kvällarna utsatte honom för bibelns alla myter och kontextualiserade dem både 
etiologiskt och komparativt i förhållande till antika mytologier?)11  

Osynliga agenter kan låta som en detektivhistoria och det är det på sätt och vis. 
Men det som den kognitiva religionsvetenskapen försöker detektera handlar om 
människans gudsföreställningar och religiösa grundhållning. Vilket fäste har reli-
giositeten i människan som art: i hennes kropp, känslor, tankar och handlingar 
som resultat av en evolutionär process? En av de många pusselbitarna handlar om 
agent-detektion: att kunna skilja på objekt och subjekt. Det är ganska viktigt för 
att överleva som individ och än viktigare för artens fortbestånd och utveckling. 
Om skuggan vid berget visar sig inte vara en sten utan en björn eller om vindpusten 
i löven visar sig vara en sabeltandad tiger (smilodon) så kanske världen blir en ho-
minid fattigare. Men om den misstänkta björnen eller tigern visar sig vara en illus-
ion så kan vår hominid föra sina gener vidare. Homo sapiens (nns, till skillnad från 
smilodonen, kvar eftersom vår art utvecklade en hyperkänslig agent-detektion, som 

 
9 Barrett, Born Believers, s. #+–*!; Andrew N. Meltzo,, Understanding the Intentions of Others: 

Re-Enactment of Intended Acts by #&-Month-Old Children, i Developmental Psychology (#.+ (#$$+), s. 
&(&–&+". 

10 Barrett, Born Believers, s. #$&–!!". Detta faktum säger ingenting om huruvida osynliga agenter 
”existerar” i verkligheten eller inte och kan alltså inte användas som argument för vare sig det ena eller 
andra. Däremot är detta en delförklaring till att religionen ligger så nära till hands för så många männi-
skor. 

11 En bättre vaccination mot fundamentalism är svår att tänka sig. Tillsvidareresultatet blev en )-
losof och kognitionsvetare för vilken myt och rit är fortsatt meningsfulla. Utan alla de böcker han slä-
pade hem från biblioteket från tidiga tonår och framåt skulle jag inte begripa mycket av vad den här 
artikeln handlar om. 
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Justin Barrett gett benämningen HADD (Hypersensitive Agent Detection De-
vice).12 ”Better safe than sorry”, säger man, och det stämmer väl i det här samman-
hanget. Att överattribuera agentskap kan vara opraktiskt och ibland tidsödande, 
särskilt när för nionde gången ingen smilodon uppenbarar sig bakom lövverket, 
men den tionde gången kan det rädda livet på en annars ganska sårbar liten homo. 
Att underattribuera agentskap är enklare, men betyder förr eller senare att lilla 
homo införlivas i näringskedjan på ett förmodligen ganska brutalt sätt. HADD ger 
alltså selektionsfördelar. För den som blir mat har generna gjort sitt.13 

HADD har alltså en adaptiv funktion i människans utvecklingshistoria. The 
survival of the %ttest betyder ju inte att de starkaste överlever, utan de som är bäst 
anpassade till situationen.14 Det är naturligt för oss – eftersom vi fortfarande (nns! 
– att förvänta oss och uppfatta såväl synliga som osynliga agenter. De synliga kan 
vara vänner eller (ender, de kan vara djur, växter eller föremål, naturliga eller till-
verkade. Men vad med de osynliga agenterna? Kanske andar, spöken, gudar? De 
kan ju inte vara vanliga människor eftersom de inte syns. Samtidigt måste de ha 
mänskliga (antropomorfa) drag eftersom de agerar. Det säger vår intuition. 

Promiskuös teleologi 
Människan har vad som har kommit att kallas för en Theory of Mind, en kognitiv 
kapacitet som varit avgörande för vår framgång som social art. Vi har utvecklat en 
förmåga att uppfatta och tolka andra individers mentala tillstånd. Vi kan tänka om 
dem utifrån oss själva och vi kan tänka om hur de tänker om oss.15 Vi har alltså 
tillgång till det som Peter Gärdenfors kallar en ”inre inre värld”, utifrån vilken vi 
kan observera vår egen inre värld och dra slutsatser om andras. 16  Detta är en 

 
12 Justin L. Barrett, Cognitive Science, Religion, and Theology: From Human Minds to Divine 

Minds (Templeton Science and Religion Series; West Conshohocken: Templeton Press, !"##), s. $$–
#"(. Alternativt Hyperactive Agent Detection Device. Modellen bygger på sätt och vis vidare på antropo-
mor)smen, men vidgar föreställningarna om agentskap. 

13 Att HADD gav selektionsfördelar under pleistocen betyder inte att funktionen är obsolet idag, 
då det )nns ”fewer tigers around but more people”. Stewart Guthrie, intervjuad av Thomas Coleman, 
https://www.religiousstudiesproject.com/podcast/religion-as-anthropomorphism-an-interview-with 
-stewart-guthrie/, hämtad !* april !"!#. 

14 Formuleringen kommer från Herbert Spencer, The Principles of Biology, vol. # (London: Willi-
ams and Norgate, #&'*), s. ***–**+. 

15 Barrett, Born Believers, särskilt kapitel *; Todd Tremlin, Minds and Gods: The Cognitive Foun-
dations of Religion (Oxford: Oxford University Press, !""'), s. (!–((, &"–&$, #"!–#"+. 

16 Peter Gärdenfors, Hur Homo blev Sapiens: Om tänkandets evolution (Nora: Nya Doxa), s. &(–
#(+, citat s. ### (även s. #!!, #!+, #(#). 
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förmåga vi delvis delar med till exempel elefanter och de stora aporna, men vi är så 
långt mycket mer avancerade än de. Vi förväntar oss intuitivt att bakom allt som 
händer (nns agenter och att agenter rimligtvis är som vi själva, det vill säga mentala. 
De har intentioner. Detta gäller förstås osynliga agenter lika väl som synliga. De 
handlar avsiktligt för att uppnå vissa syften och kan vi tolka dem så kan vi förstå 
deras handlingar och förhålla oss till dem. Det omvända gäller förstås också: osyn-
liga agenter kan räkna ut saker om oss. Dumma andar går att lura,17 men allsmäk-
tiga gudar är bäst att anpassa sig till och lyda. 

Till pusslet hör också föreställningen om att det (nns en mening med allt. Om 
vi tolkar världen i termer av orsak och verkan, agenter och objekt, om det som hän-
der huvudsakligen förklaras av att någon handlar med ett mål i sikte, då ligger det 
nära till hands att tänka att allt existerar för ett syfte. Pirayan har vassa tänder för 
att kunna äta kött och elefanten har snabel för att kunna lyfta och greppa, men vad 
är pirayan och elefanten till för? Vad är syftet med spetsiga berg eller näsor? Och 
vad var meningen med att jag snubblade och stukade foten? Vi förväntar oss att 
objekt är avsedda, att världen är designad, att händelser har en mening och att 
historien har en riktning. Deborah Kelemen kallar den här tendensen för promis-
kuös teleologi och har i *era uppmärksammade studier visat på hur mindre barn 
tillskriver det mesta ett syfte. Detta skiljer sig markant från vuxnas förklaringar, 
men intressant nog ökar andelen teleologiska förklaringar hos vuxna under stress 
eller tidspress. De ligger helt enkelt intuitivt nära till hands.18 

Vi verkar alltså vara predisponerade för gudsföreställningar i någon form. Det 
(nns en intressant diskussion, som inte är löst än och kanske aldrig kommer att bli, 
och som handlar om huruvida religionen är ett adaptivt fenomen eller en bipro-
dukt, en så kallad spandrel. Diskussionen handlar inte primärt om några sannings-
anspråk utan om den evolutionära bakgrunden till de kognitiva förmågor och för-
utsättningar som krävs för att homo sapiens ska kunna uppfatta och förhålla sig till 
det vi kallar religion – en i sig oklar och problematisk kategori. Somliga forskare 
föreslår – och jag tror de har framtiden för sig – att motsättningen mellan adaption 
och spandrel inte håller, utan att drag som utvecklas och bidrar till artens överlev-
nad genom att ha en adaptiv funktion på ett område också kan få betydelsefulla 
funktioner på helt andra områden, även om de inte är lika funktionella i alla avse-
enden där. Fenomenet kallas exaptation, och religionen – eller snarare kapaciteten 

 
17 Jfr Boyer, Religion Explained, s. $. 
18 Deborah Kelemen, The Scope of Teleological Thinking in Preschool Children, i Cognition %" 

(#$$$), s. !*#–!%!; Why Are Rocks Pointy? Children’s Preference for Teleological Explanations of the 
Natural World, i Developmental Psychology (+.' (#$$$), s. #**"–#*+!. 
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för religion – kan ses som en sådan.19 Eller kanske är religion ett alltför brett be-
grepp. Vi diskuterar ju i första hand föreställningar om icke-mänskliga och oftast 
osynliga, intentionella agenter – det vi vanligtvis kallar gudar eller övernaturliga 
väsen. Jag kommer så småningom att ifrågasätta om detta verkligen är kärnan eller 
bottensatsen i den primära andlighet som ligger till grund för det som vi vanligtvis 
benämner med det kulturellt konstruerade begreppet religion.  

Minimalt kontraintuitiva väsen 
Men låt oss dröja kvar vid gudsföreställningarna. De skiftar stort över tider och 
kulturer, även om de vanligtvis inte beter sig hur som helst. Alla andar och gudar 
överlever inte. De föreställningar som har livskraft kännetecknas ofta som mini-
malt kontraintuitiva. Det betyder att de kombinerar det ordinära med det extraor-
dinära, fast utan att gå till överdrift. De utgår alltså från ordinära ontologiska kate-
gorier (personer, djur, växter, naturliga föremål eller artefakter) men lägger samti-
digt till någon kontraintuitiv biologisk, fysisk eller psykologisk egenskap. Exempel 
kan vara ett allvetande och allestädes närvarande osynligt väsen, en staty som hör 
och handlar, ett djur med människoansikte eller en människoliknande varelse med 
djurhuvud eller vingar, ett talande träd, ett tänkande berg, en *od med känslor eller 
kanske en havande jungfru. Föreställningarna begränsas naturligt av vilka katego-
rier och egenskaper som hjärnan känner till.20 Men kontraintuiviteten får inte vara 
för stor, för då fallerar föreställningen. En ande som endast existerar under natten 
till tisdag, ojämna veckor, på en avlägsen planet, i skepnad av en madrass med ben, 
har dåliga karriärmöjligheter på gudamarknaden. Ett lyckat gudsbegrepp kan grep-
pas av den mänskliga hjärnan: det fångar uppmärksamheten, går lätt att komma 
ihåg och känns relevant. Vårt absurda exempel kvalar knappast in där, försåvitt det 

 
19 Scott Atran, In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion (Oxford: Oxford Uni-

versity Press, !""!), s. !#–+"; Richard Sosis, The Adaptationist-Byproduct Debate on the Evolution of 
Religion: Five Misunderstandings of the Adaptationist Program, i Journal of Cognition and Culture $ 
(!""$), s. (#+–((!; Taylor Davis, The Goldberg Exaptation Model: Integrating Adaptation and By-
Product Theories of Religion, i Review of Philosophy and Psychology &.( (!"#%), s. '&%–%"&. 

20 Tremlin, Minds and Gods, s. %(–#*!; Barrett, Cognitive Science, s. +&–%!, $'–##!. Jfr Boyer, Re-
ligion Explained, s. $#–#!*. 
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inte införlivas i Douglas Adams liftarkult21 eller liksom treenighetsläran ges eldun-
derstöd av en auktoritativ dogmatik och katekesundervisning.22 
 

21 Den som till äventyrs inte känner till Liftarens guide till galaxen kan informera sig om madras-
ser, utan att för den skull bli klokare av saken, med hjälp av följande länk: https://hitchhikers.fan-
dom.com/wiki/Mattresses, hämtad !# maj !"!#. 

22 Treenighetsläran är ett bra exempel på en sådan inte-tillräckligt-minimalt kontraintuitiv före-
ställning, eftersom den utan dogmatiskt understöd och kontinuerlig undervisning hela tiden muterar i 
folkliga föreställningar som sällan eller aldrig betraktas som renläriga. Men notera Isabella Sandwell, 
som i en kommande studie om Gregorius av Nyssa använder kognitiva modeller för att förklara hur 
Gregorius trinitariska teologi kom att lyckas så väl. En del av Sandwells resonemang )nns publicerade i 
Gregory of Nyssa’s Engagement with Conceptual Metaphors: The Analogies of “Father,” “Son,” and 
“Begetting” in Against Eunomius, i Religion and Theology !'.#–! (!"#$), s. ##!–#*'. 

Assyrisk lamassu vaktar ingången till Sargon II:s (&!$–&"' fvt) tronrum  
i palatset i Khorsabad (Oriental Institute, Chicago) 



Vida vidder: Om religionens rottrådar, andlighetens utgångspunkter och människans moral #! 

Däremot (nns det andra slags väsen som uppfyller kriterierna för kulturell 
framgång, till exempel de bevingade hybridväsen som rört sig i gränslanden mellan 
gudar och människor under årtusenden.23 Här (nner vi *ygande s(nxer, mesopo-
tamiska/babyloniska lamassu med tjurkropp, vingar och människoansikten, per-
siska fravashi (eller farvahar), den hebreiska bibelns keruber (som inte har något 
att göra med renässansens och barockens knubbiga små putti) och grekernas ken-
taurer och harpyor. Greker och romare hade mängder av bevingade, människolika 
gudaväsen. Medan Hermes (ck nöja sig med pyttevingar på sandalerna, utan större 
potential att överskrida sin symboliska funktion, så hade Eos, Nike och somliga 
andra oftast vingarna på ryggen. Dessa övertogs med tiden av de i karriärhänseende 
ytterst lyckade änglarna, som alltid har varit duktiga på att anpassa framtoning och 
arbetsuppgifter efter omgivningarna och tidsandan.24  

Framgångsrika gudomliga väsen fångar vår uppmärksamhet samtidigt som de 
måste vara möjliga att tänka sig och komma ihåg. Hjärnan måste kunna greppa 
dem och de behöver uppfattas som relevanta – varför skulle vi annars bry oss om 
dem? Irrelevanta och svårbegripliga föreställningar faller i glömska. Men alltför all-
dagliga väsen blir ointressanta. Utan några som helst kontraintuitiva drag är de 
ingenting speciellt. Våra föreställningar om dem blir alltså med nödvändighet an-
tropomorfa i en eller annan mening. De speglar våra mänskliga referensramar vad 
gäller kropp eller ansikte eller tankeverksamhet. De har varseblivning, känslor och 
intentioner. De relaterar på ett eller annat sätt till tid och rum och är handlande 
agenter. Ända sedan antiken har det funnits en medvetenhet om att gudsbilder är 
antropomorfa och att språket är metaforiskt, men vi saknar fungerande alternativ. 
Hjärnan och tanken har sina begränsningar – eller kanske möjligheter. Vi ser an-
sikten överallt och vi tänker ”person”. Vårt sinne är förkroppsligat, vår uppfatt-
ningsförmåga är inbäddad i kroppen. Vi tänker och talar med kroppen som hjär-
nan är en del av. Vi föreställer oss gudomliga väsen antropomorft och relaterar till 
dem som personer. Vad annat är möjligt? 

 
23 Se till exempel Brett Maiden, Cognitive Science and Ancient Israelite Religion: New Perspectives 

on Texts, Artifacts and Culture (Cambridge: Cambridge University Press, !"!"), s. #((–#%' (kapitel * 
om ”Counterintuitive Mischwesen: Hybrid Creatures in Syro-Palestinian Iconography and Cogni-
tion”). Den som saknar annan sysselsättning kan lätt fördriva en regnig helg med att följa upp alla länkar 
i Wikipedias artikel om folkloristiska hybridväsen: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hybrid_cre-
atures_in_folklore, hämtad !' april !"!#. 

24 Det )nns gott om forskning om änglarnas evolutionshistoria. En lättillgänglig ingång är David 
Albert Jones, Angels: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, !"##). 
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Små och stora gudar 
Hur är det då med moralen hos dessa minimalt kontraintuitiva väsen? Bryr de sig 
om hur vi människor relaterar till varandra eller mest om hur vi förhåller oss till 
dem? Av vilken anledning skulle de bry sig? Också på detta område är våra mänsk-
liga referensramar avgörande för vilka egenskaper vi tillskriver gudomliga väsen. 
Liksom vi föreställer oss gudar med diverse antropomorfa drag utifrån våra kogni-
tiva förmågor så är våra gudsföreställningar relaterade till den sociala organisat-
ionen och hierarkin, politiska och ekonomiska förhållanden, eller geogra(ska och 
ekologiska faktorer. Under mänsklighetens långa utvecklingshistoria har inte 
minst samhällens storlek och di,erentiering spelat stor roll. 

De abrahamitiska religionerna kännetecknas av monoteism och en syn på mo-
ral som utgår från Gud som laggivare och garant för regleringen av mellanmänsk-
ligt beteende. Men detta är ingen naturlag. Utifrån ett långt evolutionärt perspek-
tiv är det inte religiöst motiverade förbud mot mord och stöld och äktenskapsbrott 
som gett homo sapiens adaptiva fördelar, utan en utvecklad samverkan och resurs-
fördelning i den lilla gruppen, grundad i empati och släktskapsaltruism. Männi-
skan som art är inte genomsjälvisk utan för sin överlevnad helt beroende av samar-
bete och gruppsammanhållning. I det mindre sammanhanget, i de nära relation-
erna, fungerar också såväl den interna kontrollen som överseende eller förlikning 
efter mellanmänskliga övertramp och kon*ikter.25  

Det är visserligen vanskligt att dra alltför säkra slutsatser om människans tidiga 
historia utifrån de spillror av jägar-samlar-samhällen som fortfarande existerar 
idag, men både antropologiska och komparativa data pekar på en relativt självreg-
lerande moralisk ordning i den lilla gruppen. Intressant nog är sådana gruppers gu-
domliga väsen oftast ”små”: lokala, begränsade och tämligen likgiltiga för sina an-
hängares beteenden mot varandra. De små gudarna har sina begränsade sfärer och 
intresseområden. De fungerar i mångt och mycket som människor, fast de har van-
ligtvis mer kunskap. Men kunskapen och in*ytandet är ofta begränsat till den egna 
domänen. De är inte allvetande eller allsmäktiga. Inom sin sfär kanske en gud bryr 
sig om hur människor beter sig mot varandra, men har dålig kontroll över vad som 
händer för övrigt. De är ofta amoraliska och har huvudsakligen fokus på sig själva 
och sina behov, precis som människorna. De kan ställa till förtret för människor 

 
25 Jfr Thomas Kazen, Etik och retorik i Jesustraditionen: Kognitiva och psyko-biologiska perspektiv 

(Stockholm: EHS, !"!#). 
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som inte ger dem vad de vill ha eller behöver, men de kan också avskedas eller bytas 
ut av människorna om de inte sköter sig.26 

Alla beskrivningar av det här slaget är förstås grava förenklingar. Men all evi-
dens pekar på att stora gudar hör samman med stora samhällen, avancerad arbets-
fördelning, komplexa strukturer och sociala hierarkier. När grupper omfattar *era 
hundra eller *era tusen individer, fungerar inte längre de vanliga sociala mekan-
ismer som bygger på släktskap, vänskap, personliga relationer, direkta erfarenheter 
och anseende. Mycket av det som ligger till grunden för samarbete, altruism och 
någon slags moralisk ordning har sina rötter i den lilla gruppen och fungerar sämre 
i större samhällen. Här behövs överenskommelser kring maktfördelning, transakt-
ioner och befogenheter. Här behövs också sanktioner för att upprätthålla överens-
kommelserna.  

Stora samhällen kräver alltså stora gudar (Big Gods). Man kan diskutera om 
komplexa samhällen var en förutsättning, det vill säga tillhandahöll de kognitiva 
referensramar som behövdes, för att föreställningar om storgudar skulle ta form, 
eller om storgudarnas utveckling bidrog till att göra mer komplexa samhällen möj-
ligt. Men det är som att diskutera höna och ägg. Vi kan konstatera att det (nns ett 
samband, och att sambandet utifrån ett kognitivt perspektiv är helt naturligt. 
Människans gudsföreställningar är med nödvändighet antropomorfa – och kanske 
kan vi också säga psykomorfa och sociomorfa. Hon kan rimligtvis inte gärna tänka 
det hon (ännu) inte har förutsättningar för att tänka. Det är alltså rimligt att ut-
vecklingen av stora gudar och stora samhällen på någo sätt följs åt.27 

Stora gudar bryr sig betydligt mer om moral än de små. Stora gudar ser allt som 
händer och sker, belönar och stra,ar människors beteenden och står som garanter 
bakom sociala strukturer och ordningar. Inte så att människor skulle sakna mora-
lisk kompass och bete sig hur som helst utan att hotas av gudomlig vedergällning. 
Homo sapiens har de moraliska förutsättningarna för empati och altruism så att 
säga inbyggda, och de verkar inte kräva storgudar utan fungerar ofta relativt väl, ja, 
kanske till och med bättre, i de mindre sammanhangen.28 Men när vi ständigt lever 

 
26 Jfr Ara Norenzayan, Big Gods: How Religion Transformed Cooperation and Con!ict (Princeton: 

Princeton University Press, !"#(), s. #!#–#!(. 
27 Harvey Whitehouse m.-., Complex Societies Precede Moralizing Gods Throughout World His-

tory, i Nature +'& (!"#$), s. !!'–!!$, samt extended data https://doi.org/#".#"(&/s*#+&'-"#$-#"*(-*, 
hämtad !# maj !"!#. 

28 Jag idylliserar inte jägar-samlar-samhällen, men den omedelbara sociala kontrollen hade andra 
förutsättningar. För intressanta data om en period av dödligt våld mellan grupper av jägare-samlare för 
över #( """ år sedan, se Isabelle Crevecoeur m.-., New Insights on Interpersonal Violence in the Late 
Pleistocene Based on the Nile Valley Cemetary of Jebel Sahaba, i Scienti"c Reports ##:$$$# (!"!#). 
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och interagerar med anonyma främlingar och (ender så visar sig den småskaliga 
jägar-samlar-programmeringen inte prestera optimalt. När den platta organisat-
ionen i den lilla gruppen ersätts av hierarkier och konkurrens så kanske inte den 
intuitiva moralen räcker till. Stora gudar som har makt att intervenera och kräver 
kostsamma åtaganden och kollektiva ritualer förstärker och ger tyngd åt männi-
skans inneboende moraliska kapacitet. Och i bakgrunden reser sig hot om såväl 
sociala som gudomliga sanktioner för den som händelsevis inte anpassar sig.29 

Anakronism, kritik och fantasi 
Det (nns många detaljer i den utveckling vi tecknat hittills som diskuteras och pro-
blematiseras, men grunddragen har blivit ganska vedertagna som förklaring till de 
kognitiva och evolutionära förutsättningarna för religionens framväxt. Samtidigt 
är det något som skaver. Då tänker jag inte på förhållandet till en traditionellt kris-
ten skapelsesyn. Här har såväl (loso(n som teologin sedan länge ställt tillräckliga 
resurser till förfogande för en samsyn och jag tänker inte gå in i den diskussionen. 
Däremot är själva religionsde(nitionen som ofta förutsätts bakom en sådan här 
skiss både otillräcklig och anakronistisk. Vad vi har beskrivit så långt handlar 
mindre om religionens framväxt och mer om föreställningar om antropomorfa, 
icke-mänskliga väsen. Och däremellan bör vi akta oss för att sätta likhetstecken. 

Religion uppfattas lätt i vår tid som tron på övernaturliga väsen och därmed 
sammanhängande dogmer och riter. Så ter den sig lätt utifrån ett genomsekulari-
serat perspektiv, men det är en smal förståelse. Varken religion eller tro eller det 
övernaturliga är självklara begrepp. De *esta tider och kulturer under mänsklighet-
ens historia verkar sakna ett speci(kt religionsbegrepp.30 Det vi i modern tid be-
nämner övernaturligt är det i förhållande till vår kunskapsnivå och vetenskapliga 
världsbild. Men övernaturliga förklaringar till mänskliga observationer och erfa-
renheter försöker precis som vetenskapliga förklaringar att förstå orsak och verkan. 
 

29 Bäst känd för den här argumentationen är förmodligen Ara Norenzayan i boken Big Gods. No-
renzayan tänker sig en växelverkan mellan framväxten av storgudar och växande samarbetssamhällen, 
men lägger tonvikten på religionens betydelse för den social utvecklingen. Andra forskare betonar i 
stället vikten av gemensamma rituella praktiker för sammanhållningen i växande samhällen. Se till ex-
empel Whitehouse m.-., Complex Societies. Nicolas Baumard & Pascal Boyer, Explaining Moral Re-
ligions, i Trends in Cognitive Sciences #%.' (!"#(), s. !%!–!&", påpekar att alla antika stora samhällsbild-
ningar till att börja med hade amoraliska höggudar. De menar att de moraliserande världsreligionerna 
har varit framgångsrika på grund av en proportionalitetsprincip som appellerar till en underliggande, 
intuitiv moral och rättvisekänsla. 

30 Brent Nongbri, Before Religion: A History of a Modern Concept (New Haven: Yale University 
Press, !"#(). 
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De skiljer sig i det avseendet egentligen inte från vetenskapliga förklaringar. Vi kan 
tycka att en del förklaringar som människor under historiens lopp har gett och 
fortfarande ibland kan komma med är synnerligen oinformerade och osannolika i 
förhållande till tillgänglig kunskap. Detsamma gäller olika slags gudsföreställ-
ningar. Men i förmoderna kulturer har allt detta betraktats som en naturlig del av 
tillvaron, självklarheter som man levde med, inte underligheter som man trodde på 
trots att absoluta belägg saknades. Religion var helt enkelt inte någon egen entitet 
som kunde separeras från livet i övrigt och religionens föreställningsvärld stod inte 
i kon*ikt med världsbilden i övrigt. Med ett sådant perspektiv blir alla de(nitioner 
på religion som tro på övernaturliga väsen och skeenden anakronistiska uttryck för 
vår egen tids främlingskap inför en annan värld än vår. Religion är snarare en 
aspekt av det gemensamma livet med kollektiva föreställningar och ritualer inom 
ramen för rådande kultur och världsbild. Först mycket sent i mänsklighetens histo-
ria har länkarna brustit. 

Antropologen Maurice Bloch kritiserar en del av de förklaringar vi hittills dis-
kuterat, bland annat med argumentet att många av de psyko-biologiska förutsätt-
ningar som är utgångspunkt för dessa förklaringar kännetecknar människan under 
en mycket lång tidsperiod och i viss mån även andra primater, medan tecken på 
det vi kallar religion uppträder först under senpaleolitikum (ca. "$/-$ $$$ – !# $$$ 
fvt). Bloch betonar fantasin, förmågan att föreställa sig andra världar, och förknip-
par denna förmåga med en fas i människans sociala utveckling och neurologiska 
anpassning som hänger samman med framväxten av större samhällen än de ur-
sprungliga små jägar-samlargrupperna. I sådana samhällen kan inte människans so-
ciala relationer begränsas till transaktioner utan inkluderar också transcendenta 
aspekter. Med detta syftar Bloch på de sociala strukturer som kännetecknar större 
samhällen, där vi skapar hierarkier och essentialiserar roller, tillhörighet och status, 
så att dessa transcenderar konkreta individer. Människor och grupper får särskilda 
betydelser i vår föreställningsvärld: folk, klaner, ledare, äldste eller mödrar ges sym-
boliska innebörder utöver själva personerna. Utan moderna kategorier som seku-
lärt och religiöst eller naturligt och övernaturligt så inkluderar denna transcen-
denta sfär såväl stammen som dess hövdingar, förfäder och gudar.31  

Vi måste alltså sluta tänka religion i abrahamitiska termer, menar Bloch. Det är 
inte det övernaturliga som behöver förklaras utan det transcendenta sociala, som 
religionen är en inneboende del av. Vi ska inte fördjupa oss i Blochs i och för sig 
intressanta historiska förklaringar till hur religion skiljs ut som något separat när 
 

31 Maurice Bloch, Why Religion Is Nothing Special but Is Central, i Philosophical Transactions of 
the Royal Society B ('( (!""&), s. !"++–!"'#. 
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stater tar över och approprierar den sociala symboliken. Poängen här är männi-
skans unika förmåga att föreställa sig transcendenta kategorier och relatera till 
människor utifrån dessa. Så gör vi också med andar och gudar. Det är föreställ-
ningsförmågan som behöver förklaras, inte religionen. Religion är bara en aspekt 
av människans transcendentala sociala kapacitet, en förmåga att fantisera. Den skil-
jer oss från djuren och uppträder först med begravningsbruk och grottmålningar 
under senpaleolitikum. 

Somliga menar att denna förmåga är ännu äldre, som vi strax ska se, men Bloch 
har en poäng. Det är en anakronism att betrakta religion separat från samhället i 
övrigt och konst, fantasi och lek är också väsentliga pusselbitar. Blochs invänd-
ningar motsäger inte hypoteserna om gudsföreställningars evolutionära och neu-
ropsykologiska förutsättningar, men de stöder misstanken att dessa förklaringar 
inte är tillräckliga för det komplexa fenomen vi kommit att beteckna religion. 

Religion som konst och kultur 
Vill vi ha mer handfasta belägg för betydelsen av människans transcendentala so-
ciala kapacitet och föreställningsförmåga i förhållande till religionens utveckling så 
behöver vi alltså se närmare på förhistorisk konst, inte minst grottmålningar. Mest 
kända är nog målningarna från Altamira i Spanien och Lascaux i Frankrike, som 
upptäcktes mot slutet av !)$$-talet respektive !&-$-talet. Förhistoriska grottmål-
ningar från andra platser hade noterats tidigare, men utan förståelse för deras ålder 
och betydelse. Idag känner vi till grottmålningar och annan ”klippkonst” från 
många platser över hela världen: Europa, Asien, Afrika och Amerika. Många av-
bildar djur, men här (nns också så kallade handstenciler och geometriska mönster. 
Vi känner också till ett antal förhistoriska föremål som bearbetats och tycks vara 
medvetna avbildningar.32 Sådan förhistorisk konst har stimulerat fantasin och lett 
till såväl seriösa forskarhypoteser som lösa spekulationer. Grottmålningar har tol-
kats som konst för konstens skull, totemism, sympatetisk magi (jaktlycka, fertilitet 
eller eliminering av farliga djur) och som myter och symboler utifrån strukturalist-
iska perspektiv.33 

De *esta tolkningar har sina svagheter. Somliga djur avbildas med spjut eller 
pilar, vilket stämmer illa på totemdjur. Men det är ofta inte heller typiska jaktbyten 

 
32 Jean Clottes, What Is Paleolithic Art? Cave Paintings and the Dawn of Human Creativity (Chi-

cago: The University of Chicago Press, !"#'). Wikipedia ger en god översikt: https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Cave_painting, hämtad !# maj !"!#. 

33 Clottes, Paleolithic Art, s. %–#+. 
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som avbildas utan många gånger djur som inte tjänade som huvudsaklig föda. En 
del målningar åter(nns på klippor där människor passerade eller i lättillgängliga 
grottor, men många upptäcks på de mest otillgängliga platser som knappt ens 
konstnären kom åt och där ingen eller ytterst få kan ha betraktat dem i efterhand. 
Vi kan förstås inte förvänta oss att en och samma förklaringsmodell ska fungera 
för all förhistorisk klippkonst i hela världen, men en tolkning som trots en del kri-
tik verkar ha kommit för att stanna är den shamanistiska. Utan att importera allt 
för mycket detaljer från nutida shamanistiska kulturer så är någon form av andliga 
upplevelser förknippade med förändrade medvetandetillstånd (Altered States of 
Consciousness – ASC) kännetecknande för många jägar-samlarkulturer och ur-
sprungsfolk. Vildmarker och grottor är ganska lämpliga platser för att inducera så-
dana upplevelser.34 

Här ser vi möjligheten för *era trådar att löpa samman. Förhistorisk konst vitt-
nar om en fantasi och föreställningsförmåga hos homo som möjliggör en transcen-
dent verklighetsuppfattning, som bygger på grundläggande uppfattningar om 
 

34 Jean Clottes & David Lewis-Williams, The Shamans of Prehistory: Trance and Magic in the 
Painted Caves (New York: Harry N. Abrams, #$$&), s. ##–(+, &#–##*. 

Grottmålning från Lascaux 
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kausalitet, agentskap och intention, och som yttrar sig i antropomor(sm och före-
ställningar om minimalt kontraintuitiva väsen. Samtidigt pekar den på underlig-
gande dimensioner i människans religiositet eller andlighet som har mindre med 
trosföreställningar och gudaväsen att göra, och mer med emotionella och estetiska 
aspekter, fascination och förundran. Eller för att anknyta till K.G. Hammar: relig-
ion som konstart.35 

När i tiden är det då rimligt att tänka sig att människan började ta sådana steg? 
Ett sätt att försöka svara på den frågan handlar om människans hjärnkapacitet. Ett 
annat sätt handlar om dateringen av faktiska målningar och avbildande föremål. 

Robin Dunbar, antropolog och professor i evolutionspsykologi i Oxford, pe-
kar på en avgörande skillnad i storleken av neocortex (hjärnbarkens yttersta lager) 
hos den moderna människan jämfört med såväl andra primater som tidigare ho-
minider. Primater har överlag mer neocortex än andra arter i förhållande till 
kroppsstorlek och den relativa neocortex-volymen för en art samvarierar med stor-
leken på de sociala grupper arten är anpassad för. De stora aporna (till vilka män-
niskan hör) ligger i en klass för sig. Utan att fördjupa oss i vad exakt vad vi behöver 
all hjärnbarken till så kan vi förenklat sammanfatta med att hänvisa till Theory of 
Mind, förmågan att förstå intentioner. Dunbar identi(erar fyra nivåer. Den första 
är att överhuvudtaget hysa en föreställning, vilket till exempel en makak-apa kan 
göra. Den andra är att kunna föreställa sig vad en annan individ tror eller tänker. 
Detta klarar bevisligen en chimpans – och när forskarna extrapolerar data från för-
historiska lämningar av olika hominider så hamnar även de tidigaste, som au-
stralopithecus i samma spektrum utifrån relativ hjärnstorlek. Den tredje intention-
alitetsnivån – att räkna ut vad någon annan tänker om vad några ytterligare andra 
vill eller planerar – är utifrån dessa data rimligt att postulera för homo erectus. Den 
tidiga sapiens är på väg mot nivå fyra, men det är oklart om den når ända upp. Det 
gör däremot den anatomiska moderna sapiens och – utan problem – även nean-
dertalarna. Somliga kan komma upp i en femte, men fyra intentionella nivåer är 
vad som krävs för att navigera de stora och komplicerade sociala sammanhang som 
den moderna människan har utvecklat och utvecklats i, enligt Dunbars hypotes 
om den ”sociala hjärnan”. Fyra nivåer är också enligt denna hypotes miniminivån 
för religion, som alltså hänger nära samman med den moderna människans sociala 
kapacitet. (Dunbars exempel är: jag tror att du också antar att det (nns över-

 
35 Hammar har ofta jämfört religion med konst och ”religion som konstart” var också rubriken för 

det symposium som ordnades i samband med att han slutade som gästprofessor i Lund. https:// 
news.cision.com/se/lunds-universitet/r/kg-hammar-leder-religion-som-konstart,c+'($+", hämtad !# 
maj !"!#. 
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naturliga varelser som vi kan få att förstå att vi önskar …) Och då be(nner vi oss vid 
inträdet av senpaleolitikum.36 

Det är också under senpaleolitikum som de kända franco-cantabriska (södra 
Frankrike, norra Spanien) grottmålningarna uppkommer. De *esta avbildande 
målningar (mestadels djurmotiv) dateras till den magdalenska perioden (!+ $$$–
!# $$$ år sedan).37 Men tidigare föreställningar om att dessa målningar represente-
rar en speci(kt västeuropeisk utveckling som leder fram till den neolitiska revolut-
ione för ca !# $$$ år sedan håller inte.38 Målningarna i Kapova-grottan i södra Ural-
bergen är från samma period39 och de äldsta avbildningar som hittats i Apollo !!-
grottan i Namibia (djur eller möjligen hybridväsen) är #" $$$ år gamla.40 Abstrakta 
målningar eller geometriska (gurer (linjer, rutmönster, sicksackmönster, med 
mera) är också vanliga över hela världen och en del av dessa är betydligt äldre – de 
äldsta (nns i Blombos-grottan i Sydafrika och har daterats till +' $$$ år gamla.41 
Det (nns förstås *era tolkningar av dessa mönster. Skulle de vara symboler så är de 
häpnadsväckande tidiga exempel. Ett alternativ är den shamanistiska hypotesen 
som förknippar mönstren med neuropsykologiska upplevelser i samband med 
ASC och trance.42 

De allra äldsta målningarna är alltså inte avbildningar, men i Indonesien, där 
hundratals platser med klippkonst (nns, har nyligen häpnadsväckande gamla 
 

36 Robin I.M. Dunbar, The Social Brain Hypothesis and Its Implications for Social Evolution, i 
Annals of Human Biology ('.+ (!""$), s. +'!–+%!; The Social Brain: Mind, Language, and Society in 
Evolutionary Perspective, i Annual Review of Anthropology (! (!""(), #'(–#&#; Why Are Apes So 
Smart? i Peter M. Kappeler, (red.), Primate Life Histories and Socioecology (Chicago: University of Chi-
cago Press, !""(), s. !&+–!$&. 

37 För dateringsproblemen, se Blancha Ochoa et al., Dating Iberian Prehistoric Rock Art: Meth-
ods, Sampling, Data, Limits and Interpretations, i Quarternary International +%! (!"!#), s. &&–#"+. 

38 Jfr David S. Whitley, Rock Art, Religion, and Ritual, i Timothy Insoll (red.), The Oxford Hand-
book of the Archaeology of Ritual and Religion (Oxford: Oxford University Press, !"##), s. ("%–(!', här 
s. (!", speglar just en sådan föråldrad föreställning, men med brasklappen: ”Future discoveries in other 
regions may change this understanding”. 

39 Aitor Ruis-Redondo & Katherin Yanovskaya & Vladislav Zhitenev, The Easternmost European 
Palaeolithic Artists: Iconography and Graphic Features at Kapova Cave (Southern Urals, Russia), i 
Journal of Paleolithic Archaeology ( (!"!"), s. $'%–$&&. 

40 W.E. Wendt, “Art Mobilier” from the Apollo ## Cave, South West Africa: Africa’s Oldest Dated 
Works of Art, i The South African Archaeological Bulletin (#.#!#/#!! (#$%'), s. +–##. Se också John Mas-
son, Apollo ## Cave in Southwest Namibia: Some Observations on the Site and Its Rock Art, i The 
South African Archaeological Bulletin '#.#&( (!""'), s. %'–&$. 

41 Christopher S. Henshilwood m.-., An Abstract Drawing from the %(,"""-Year-Old Levels at 
Blombos Cave, South Africa, i Nature +'! (!"#&), s. ##+–##&, samt extended data https://doi.org/ 
#".#"(&/s*#+&'-"#&-"+#*-(, hämtad #$ maj !"!#. 

42 Clottes & Lewis-Williams, The Shamans of Prehistory. 
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avbildningar av dvärgbu.ar och vårtsvin upptäckts. En avbildning av vad som för-
modligen är vildbu,el (banteng) i Lubang Jeriji Saléh-grottan i Borneo visar sig 
vara -$ $$$ år gammal.43 Den äldsta kända avbildningen av vårtsvin kommer från 
Leang Tedongnge-grottan i Sulawesi och är minst -" $$$ år gammal – de äldsta 
avbildande grottmålningar vi känner till.44 Berättelsen om upptäckten och date-
ringstekniken är i sig en spännande historia.45 Men mest uppseendeväckande är 
nog en annan sulawesisk grotta, Leang Bulu’ Sipong -, med vad som skulle kunna 
vara världens äldsta jaktscen, nästan -- $$$ år gammal. Här avbildas både svin och 
dvärgbu.ar (anoas), omgivna av små hybridväsen, teriantroper, med drag av både 
människa och djur. Någon har fågelhuvud, någon har reptilkropp, någon har 
svans.46  

Den moderna homo sapiens neocortex-volym tillsammans med förhistoriska 
målningar vittnar alltså om en fantasi och föreställningsförmåga som är förutsätt-
ning för såväl stora och socialt komplicerade samhällen som för andlighet och re-
ligion, berättelse och myt. Konstens karaktär liksom lokalisering antyder mystika 
och rituella sammanhang. Teriantropa hybridväsen passar också in i en shamanist-
isk föreställningsvärld och med hypoteser om minimalt kontraintuitiva väsen. 
Europeiska exempel är bisonkvinnan från Chauvet-grottan och olika hybridvarel-
ser från till exempel Les Trois-Frères, La Pasiega och Pech-Merle.47 Men paleoli-
tiska grottor har inte bara gett oss målningar utan också (guriner av olika slag.48 
Från *era tyska grottor kommer (guriner karvade av mammutbetar, '$ $$$ år 
gamla eller äldre. Figurinerna avbildar mammutar, kattdjur, bovider, hästar, björn 
och fågel. Och så (nns även här hybridväsen, varav den mest kända förmodligen 
är den så kallade lejonmannen från Hohlenstein-Stadel, mellan '" $$$ och -$ $$$  

 
43 Maxime Aubert m.-., Palaeolithic Cave Art in Borneo, i Nature +'* (!"#&), s. !+*–!+%, samt 

extended data https://doi.org/#".#"(&/s*#+&'-"#&-"'%$-$, hämtad #& maj !"!#. 
44 Adam Brumm m.-., Oldest Cave Art Found in Sulawesi, i Science Advances %.( (!"!#), s. #–#!. 
45 Jo Marchant & Justin Mott, A Journey to the Oldest Cave Paintings in the World: The Discov-

ery in a Remote Part of Indonesia Has Scholars Rethinking the Origins of Art – and of Humanity, i 
Smithsonian Magazine Jan/Feb !"#', https://www.smithsonianmag.com/history/journey-oldest-
cave-paintings-world-#&"$+%'&+/, hämtad & maj !"!#. 

46 Maxime Aubert m.-., Earliest Hunting Scene in Prehistoric Art, i Nature +%' (!"#$), s. **!–
**+, samt extended data https://doi.org/#".#"(&/s*#+&'-"#$-#&"'-y, hämtad #% maj !"!#. 

47 Clottes, Paleolithic Art, s. ##–#!, #*%–#*$; David Lewis-Williams, The Mind in the Cave: Con-
sciousness and the Origins of Art (London: Thames and Hudson, !""!). 

48 Nicholas J. Conard, Palaeolithic Ivory Sculptures from Southwestern Germany and the Origins 
of Figurative Art, i Nature *!' (!""(), s. &("–&(!; Claus-Joachim Kind, Löwenmensch, Mammut und 
eine Frau: Die älteste Kunst der Menschheit auf der Schwäbischen Alb und die Nachgrabungen am 
Hohlenstein im Lonetal, i Denkmalp!ege in Baden-Württemberg # (!"##), s. (–&. 
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år gammal.49 Vi får inte heller glöm-
ma de paleolitiska så kallade venus-
(gurinerna (som inte har med Ve-
nus att göra). Om de platsar som hy-
bridvarelser kan diskuteras, men de 
är knappast enbart avbildande utan 
förefaller på ett eller annat sätt sym-
boliska i sättet på vilket de framhä-
ver reproduktionens mysterium. 
Det äldsta exemplet, Venus från 
Hohle Fels, är lika gammal som le-
jonmannen.50 

Ännu tidigare avbildningar 
kanske (nns, men är osäkra. En li-
ten tre centimeters basalt(gur från 
Berekhat Ram i Golan och en 
knappt sex centimeter lång (gurin 
från Tan-Tan i Marocko antas 
bägge vara medvetet bearbetade, 
även om de fått sin form genom na-
turliga processer.51 En arkaisk homo 
från mellanpaleolitikum, kanske för 

 
49 Claus-Joachim Kind m.-., The Smile of the Lion Man: Recent Excavations in Stadel Cave (Ba-

den-Württemberg, south-western Germany) and the Restoration of the Famous Upper Palaeolithic 
Figurine, i Quartär '# (!"#*), s. #!$–#*+; Nicole Ebinger-Rist et al., Der Löwenmensch bekommt ein 
neues Gesicht: Au.ndung und Restaurierung der Elfenbeinstatuette aus der Stadel-Höhle im Hohlen-
stein, Gemeinde Assel)ngen, Alb-Donau-Kreis, i Denkmalp!ege in Baden-Württemberg * (!"#(), s. 
#$+–!""; Museum Ulm, Der Löwenmensch: Geschichte – Magie – Mytos, http://www.loewen-
mensch.de/index.html, hämtad #+ maj !"!#. 

50 Nicholas J. Conard, A Female Figurine from the Basal Aurignacian of Hohle Fels Cave in South-
western Germany, I Nature *+$ (!""$), s. !*&–!+!. Se också Timothy Insoll (red.), The Oxford Hand-
book of Prehistoric Figurines (Oxford: Oxford University Press, !"#%), särskilt kapitel (" (Rebecca 
Farbstein) och (% (Paul Pettitt). Se också översikten på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ve-
nus_)gurine, hämtad !! maj !"!#. 

51 Paul Pettitt, Religion and Ritual in the Lower and Middle Palaeolithic, i Timothy Insoll (red.), 
The Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual and Religion (Oxford: Oxford University Press, 
!"##), s. (!$–(*(, här s. (((–((+; Francesco d’Errico & April Nowell, A New Look at the Berekhat Ram 
Figurine: Implications for the Origins of Symbolism, i Cambridge Archaeological Journal #".# (!"""), 
s. #!(–#'%; Robert G. Bednarik, A Figurine from the African Acheulian, i Current Anthropology **.( 
(!""(), s. *"+–*#(. 
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#"$ $$$ år sedan, har hittat en liten sten, har uppfattat dess antropomorfa drag, 
och har skrapat eller hackat lite på den för att förstärka dem, kanske till och med 
gnidit dit lite pigment. Som bevismaterial är det inte mycket att hänga i julgranen, 
men även om indicierna i nuläget är svaga så måste utvecklingen som leder fram 
till avancerade grottmålningar, konst och symboler ha börjat någonstans. 

Överväldigande fascination och förundran 
Vi kommer nog inte längre tillbaka i tiden vad gäller konkreta belägg för när och 
hur homo sapiens föreställningsförmåga och emotionella kapacitet nådde ett sta-
dium som möjliggjorde mer komplexa sociala strukturer och en andlighet av ett 
slag som vi kan känna igen och identi(era som uttryck för religiositet.  

En del av resonemangen i den mycket svepande skiss som vi tecknat kan kriti-
seras för att lägga alltför stor tonvikt vid förnuftet, vid framväxten av förstånd, 
slutledningsförmåga och intentionalitet, men till den kognitiva kapaciteten hör 
även människans emotioner – emotioner som har rötter mycket långt tillbaka i 
förhistorien och som homo i viss utsträckning delar med andra djur. Kulturen tyg-
lar och formar emotionerna samtidigt som den bygger på dem och uttrycker dem 
genom konstens olika former, inklusive de religiösa, myt och rit, bild och musik. 

En av de mest omedelbara emotionerna som börjat studeras på allvar först un-
der #$$$-talet är förundran och fascination, eller överväldigande – engelskan har 
det korta och enkla begreppet awe, vars svenska översättning inte är helt enkel. I en 
programmatisk artikel från #$$' presenterar Dacher Keltner och Jonathan Haidt 
ett slags forskningsprogram för awe, som de de(nierar som en känsla ”i välbehagets 
övre regioner och gränsande till fruktan”.52 För religionsvetare och mystiker är fö-
reställningen om det heliga som mysterium tremendum et fascinans ingenting 
nytt,53 men Keltner och Haidt lyfter fram awe som eget forskningsobjekt utifrån 
neuropsykologiska och evolutionsbiologiska utgångspunkter. Med hänvisning till 
tidigare religionsvetenskaplig, sociologisk, (loso(sk och psykologisk forskning be-
skriver de prototypisk awe:54 en moralisk, andlig och estetisk emotion som identi-
(eras utifrån två huvudsakliga aspekter. Den ena handlar om en känsla av 
 

52 ”In the upper reaches of pleasure and on the boundary of fear”. Dacher Keltner & Jonathan 
Haidt, Approaching Awe, a Moral, Spiritual, and Aesthetic Emotion, i Cognition and Emotion #%.! 
(!""(), s. !$%–(#*, citatet från s. !$%. 

53 Jfr Rudolf Ottos beskrivning i Das Heilige av en aspekt av det heliga, nämligen det numinösa, 
som mysterium tremendum och som fascinosum.  

54 Prototypisk genom att kännetecknas av både vastness och accommodation. De)nitionen är nöd-
vändig eftersom olika språk karvar upp emotionella komplex på olika sätt. 
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överväldigande och oändlighet (perceived vastness), en upplevelse av något mer och 
större än det egna jaget, en känsla av kraft och makt, men också skönhet. Den andra 
aspekten kallar Keltner och Haidt för ackommodation, eller kanske ”inrym-
mande” på svenska, vilket handlar om att anpassa sina mentala strukturer till nya 
erfarenheter. Detta är nödvändigt när nya erfarenheter inte bara kan assimileras i 
rådande tankemönster. Awe de(nieras som emotionella upplevelser som inrymmer 
bägge dessa aspekter. Tyngdpunkten i en emotionell upplevelse av awe kan ligga 
olika. Vi kan känna hot eller uppfatta skönhet. Vi kan imponeras av skicklighet 
eller ädelmod. Eller vi kan erfara en andlig upplevelse. Men alla varianter har över-
väldigandet och ackommodationen gemensamt.  

Keltner och Haidts awe har stora likheter med Abraham Maslows höjd-
punktsupplevelser (peak experiences) och åtföljs ofta av känslor av litenhet, av att 
be(nna sig utanför sig själv, av att glömma sig själv och av att världen är god och 
skön. Ibland förknippas awe med rädsla, men känslan kan också generera trygghet 
eller tillit. En upplevelse av något större, tolkat som högre makter, är inte heller 
ovanligt. Detta är förstås högintressant för den som funderar över religionens upp-
komst och förutsättningar. Keltner och Haidt pekar också på hur awe liknar Émile 
Durkheims beskrivning av vissa känslokomplex som binder samman människor 
med varandra och skapar transformerande grupptillhörigheter som yttrar sig i att 

Storslagna naturupplevelser förknippas ofta med fascination och förundran (awe) 
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människor glömmer sig själva och fokuserar på gemensamma angelägenheter. Som 
vi ska se (nns här intressanta pusselbitar för att förstå den mänskliga moralen. 

I kölvattnet av Keltner och Haidts inspel (nner vi en del empirisk forskning.55 
Michelle Shiota har tillsammans med Keltner och Amanda Mossman genomfört 
en serie psykologiska experiment som bekräftar att den här känslan av överväldi-
gande påverkar människor så att jaget upplevs som litet eller frikopplat i närvaron 
av något större. Men trots att awe är en ganska asocial emotion så triggar den en 
känsla av samhörighet med världen runt omkring. Jag upplever mig som del av en 
större helhet och behovet att få saker och ting att gå ihop (cognitive closure) minskar 
drastiskt.56 Det är inte utan att man skulle kunna de(niera awe som en andlig upp-
levelse.57 

Paul Pi, har gjort en annan serie experiment tillsammans med Keltner och ett 
antal andra forskare. Det (nns inte utrymme för att redogöra för alla här, men i 
några av experimenten exponerades deltagarna för storslagen natur. I ett av dem, 
kanske det intressantaste för den oinvigde eftersom det var så handfast, (ck delta-
garna se upp mot himlen i en dunge med uppseendeväckande höga eukalyptusträd 
för att sedan göra en självskattning av sitt emotionella tillstånd. Kontrollgruppen 
(ck i stället se upp mot en hög byggnad. Eukalyptusträden genererade tydligt mer 
awe och även andra positiva känslor. Men än mer intressant är kanske att när för-
söksledaren ”av misstag” tappade alla sina pennor så var de som hade utsatts för de 
överväldigande träden betydligt mer hjälpsamma och vänliga än de som stirrat på 
ett höghus. Sammantaget visade experimentserien att upplevelser av awe leder till 
större ekonomisk generositet, mer etiska beslut, en generositet mot främlingar och 
mer prosociala värderingar i allmänhet.58 Och Yang Bai har tillsammans med Kelt-
ner och andra forskare gjort ytterligare en serie studier som visar att awe till skillnad 

 
55 För en översikt av den växande forskningen kring awe och aktuella forskningsfrågor, se Summer 

Allen, The Science of Awe: A White Paper Prepared for the John Templeton Foundation by the Greater 
Good Science Center at UC Berkeley (Berkeley: Greater Good Science Center, !"#&), https://www.temp-
leton.org/wp-content/uploads/!"#&/"&/White-Paper_Awe_FINAL.pdf. hämtad !# maj !"!#. 

56 Michelle N. Shiota & Dacher Keltner & Amanda Mossman, The Nature of Awe: Elicitors, Ap-
praisals, and E,ects on Self-Concept, i Cognition and Emotion !#.+ (!""%), s. $**–$'(.  

57 Se Patty Van Cappellens empiriska forskning om sambanden mellan awe och andlighet och om 
betydelsen av awe för känslan av enhet och samhörighet, såväl med vänner som med andra människor 
i allmänhet. Patty Van Cappellen m.-., Self-transcendent Positive Emotions Increase Spirituality 
through Basic World Assumptions, i Cognition and Emotion !%.& (!"#(), s. #(%&–#($*; Patty Van Cap-
pellen & Vassilis Saraglou, Awe Activates Religious and Spiritual Feelings and Behavioral Intentions, i 
Psychology of Religion and Spirituality *.( (!"#!), s. !!(–!('.  

58 Paul Pi, m.-., Awe, the Small Self, and Prosocial Behavior, i Journal of Personality and Social 
Psychology #"&.' (!"#+), s. &&(–&$$. 
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från andra positiva emotioner leder till känslan av ett litet jag och ett ökat kollektivt 
engagemang. Awe verkar helt enkelt göra människor mer altruistiska.59 

En typ av awe triggas av överväldigande upplevelser av storslagen och fascine-
rande natur.60 Vilken e,ekt sådana upplevelser har på människan är än så länge 
bara delvis utforskat. Men det (nns anledning att tro att sådana upplevelser varit 
tillgängliga för homo och kanske för en del av hennes släktingar långt innan den 
anatomiskt moderna människan uppträdde. Awe är inte detsamma som religion, 
men en omistlig beståndsdel i det vi kan kalla andlighet. Det är en emotion med 
sin egen evolutionshistoria som förmodligen bottnar i hierarkiska underordnings-
mönster hos sociala arter. Men emotionen har utvidgats och utvecklats långt bor-
tom sin ursprungliga funktion i sociala hierarker, menar Keltner och Haidt, i för-
hållande till naturen, konsten och det transcendenta.61 Så löper linjerna samman 

 
59 Yang Bai m.-., Awe, the Diminished Self, and Collective Engagement: Universals and Cultural 

Variations in the Small Self, i Journal of Personality and Social Psychology ##(.! (!"#%), s. #&+–!"$. Se 
också Dacher Keltner, Born to Be Good: The Science of a Meaningful Life (New York: W.W. Norton, 
!""$). 

60 Lisbeth C. Bethelmy & José A. Corraliza, Transcendence and Sublime Experience in Nature: 
Awe and Inspiring Energy, i Frontiers in Psychology #".+"$ (!"#$), s. #–#!. 

61 Keltner & Haidt, Approaching Awe, s. ("'–(#". 
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mellan konst och religion, mellan estetik och etik, när vi spårar dem bakåt i för-
historien. 

Vida vidder 
Det är inte säkert att homo sapiens är ensam om sådana upplevelser och samband. 
Hundar leker, elefanter sörjer sina döda med något som närmast liknar en ritual, 
och chimpanser dansar ystert i vattenfallet.62 Kanske är reality-stjärnorna i den 
stora älgvandringen stora (losofer? Visst, vi förmänskligar gärna djuren, men vi 
hör själva till dem – vi är också en djurart. Med samma byggstenar som deras har 
vi utvecklat förmågor som överstiger någon annan arts – åtminstone på kognition-
ens område. Dit hör också emotionerna och spiritualiteten. Så ser homo ansikten i 
stenar och moln och föreställer sig väsen som påverkar hennes liv och som hon 
försöker relatera till. Men under alla dessa lager av påbyggnader som historien 
skänkt oss, bakom fyra eller möjligen fem nivåer av intentionalitet, (nns kanske en 
underliggande medvetenhet och upplevelse av den egna personen i en storslagen 
värld, som överväldigar, fascinerar och förundrar. En värld som ständigt öppnar 
sig och vidgas intill oändlighet. I den världen upplever vi oss försvinnande små, 
men också trygga. Oavsett graden av kognitiv kapacitet kan vi inte greppa tillvaron 
till fullo och därför får vi nöja oss med att den inte går ihop. Inte riktigt. Ibland 
inte alls. Trots vår litenhet ger denna upplevelse oss inspiration och en känsla av 
samhörighet med andra – och inte bara med andra homo utan med världen i stort. 

Himlen, havet och bergen. Rymdens djup och materiens mysterium. Homo 
sapiens häpnar över det storslagna utan att skrämmas, fascineras av oändligheten 
men känner närhet och trygghet, upplever sig som sandkorn i universum utan att 
känna ensamhet, överväldigas av skönheten och samverkar med andra. Kanske är 
detta religionens utgångspunkt, andlighetens utsiktspunkt. Därifrån är vägen lång 
och krokig, kantad av olika föreställningsvärldar och gudaväsen, grottor, o,erlun-
dar, katedraler och heliga platser, alla med sina berättelser och riter. Somligt går att 
förklara och mycket går i alla fall att förstå. Men är andlighet att förstå? Religion 
kräver kognition, men av vilket slag?  

 
62 James B. Harrod, The Case for Chimpanzee Religion, i Journal for the Study of Religion, Nature 

and Culture &.# (!"#*), s. &–*+; Barbara J. King, How Animals Grieve (Chicago: The University of Chi-
cago Press, !"#(); Donovan O. Schaefer, Religious A#ects: Animality, Evolution, and Power (Durham: 
Duke University Press, !"#+); Teya Brooks Pribac, Enter the Animal: Cross-Species Perspectives on Grief 
and Spirituality (Sydney: Sydney University Press, !"!#). 
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När påbyggnaderna krackelerar (nns utsiktspunkten kvar. Den är för alltid fäst 
i våra kroppar och sinnen, i våra känslor och vår erfarenhetsvärld. Vi hittar dit, bara 
vi följer våra egna spår bakåt. Där spanar vi oändligheten. Och (nner kanske oss 
själva. Och varandra. Vida vidder utan slut.  

När jag betraktar dina himlavalv, dina !ngrars verk, 
månen och stjärnorna som du där fäst upp, 
vad är då homo sapiens att du tar notis om henne, 
ett människoyngel att du uppmärksammar honom? 
Du gjorde ju homo knappt ens underlägsen sina minimalt kontraintuitiva gudaväsen! 
Med storhet och glans bekransade du henne. 

Ps. !:"–# (fri översättning från hebreiska) 

 
 
 





 

En teologisk geogra! i Jona bok 
Åke Viberg 

Problemet med forskningen kring Jonaboken är att det inte (nns någon enighet 
om vad boken egentligen handlar om, bortom den till synes enkla historien om en 
profet som får sig en läxa. Få skulle betrakta boken som ”historia” och konsensus 
har verkligen skiftat under det senaste århundradet. De *esta kommentarer ser den 
nästan uteslutande som skönlitteratur, även om berättelsen antagligen bygger på 
en historisk karaktär som i Kungaböckerna nämns som en profet under kung Je-
robeam II. De dagar då forskare diskuterade möjligheten att överleva inuti (skens 
mage eller när kommentarer skulle innehålla sjöfartshistorier om sjömän som sväljs 
av en val och överlever för att berätta sin historia ligger långt bakom oss.1 Under en 
tid var trenden inom forskningen att betrakta boken som en polemik mot den sär-
prägel och exklusivism som utmärker Esra och Nehemja. Även om det fortfarande 
(nns några anhängare till denna idé har konsensus gått i en annan riktning. 

Fram tills nyligen var det allmänt accepterat att Jonas budskap betonade den 
universalistiska karaktären av Guds medkänsla. Oavsett om författaren reagerade 
på den exklusiva hållning som presenteras i böckerna om Esra och Nehemja, har 
konsensus kommit att bli att berättelsens budskap är att Gud kommer att svara 
positivt på alla som omvänder sig och vänder sig till honom. För vissa forskare re-
presenterade detta en förändring i Israels teologi, en rörelse mot en position som 
Gud uppmanade Israel till: att nå ut till andra samhällen och att vara ett ”ljus för 
nationerna”. Man ansåg att Jona i detta avseende liknade den teologiska hållningen 
i Deutero- och Trito-Jesaja, men att judendomens historia under den andra tem-
pelperioden visade att man inte helt följde denna nya linje utan behöll sin exklusi-
vitet. 
 

1 Steven L. Mckenzie, The Genre of Jonah, i Mark A. O’Brien & Howard N. Wallace (red.), Seeing 
Signals, Reading Signs: The Art of Exegesis: Studies in Honour of Antony F. Campbell, SJ for His Seventi-
eth Birthday (JSOTSup *#+ ; London: T & T Clark Internationa., !""*), s. #+$–#%#. Se också https:// 
www.rhodes.edu/bio/steve-mckenzie. 
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Trenden har, sedan några årtionden, förändrats än en gång, och ny forskning 
har fokuserat på närvaron av ironi, satir och parodi i Jonaboken. Nu menar många 
forskare att berättelsen antingen innehåller några av dessa element tillsammans 
med inslag av komedi och humor, eller att den är en satir eller parodi i sin helhet. 
Ändå hävdar majoriteten fortfarande att Jonabokens övergripande budskap är att 
Gud är bekymrad för alla människor och kommer att agera medkännande mot 
dem som vänder sig till honom, och att författaren på något sätt har använt ironi 
och satir för att förmedla detta. 

Det är svårt att avgöra om karaktären Jona ändrar sin teologiska hållning under 
berättelsens gång, och bland de forskare som tror att han gör så råder föga enighet 
om när förändringen i så fall äger rum eller vad som faktiskt förändras. Det (nns 
betydligt större enighet om att Gud har det sista ordet och att Gud, kanske via en 
retorisk fråga (-:!!), uttrycker sin omsorg om Nineve. Det har även hävdats att be-
rättelsen är strukturerad på ett sådant sätt att författaren har tänkt sig att läsarens 
uppfattning om Jona är avsedd att förändras, inte att en förändring nödvändigtvis 
äger rum i Jonas hållning. Det skulle innebära att berättelsen slutar med ett utta-
lande om att Gud inte är bekymrad över Nineve, snarare än med en retorisk fråga. 
Detta skulle innebära att Gud i slutändan inte visar någon omtanke alls om 
Nineve. I så fall försöker författaren beskriva huvudpersonen så att läsaren kan re-
latera till Jonas oro över gudomlig rättvisa och barmhärtighet i efterdyningarna av 
exilens katastrof, och att bokens huvudsyfte är att utmana exilens teodicé på ett 
satiriskt sätt. 

Vad som följer är ett försök att från ett mer indirekt men ändå konkret håll 
försöka hitta bokens teologiska hållning genom ett antal nedslag i berättelsen, oav-
sett i vilken omfattning som där förekommer ironi, sarkasm, eller parodi. För vad 
som utmärker berättelsen är hur Jona färdas utanför sitt hemland. Faktum är att vi 
inte får veta något alls om hans förehavanden i hemlandet. Min hypotes är att Jo-
nas geogra(ska lokalisering utanför hemlandet symboliserar behovet av att även 
det teologiska tänkandet måste ta sig utanför de hemvanda banorna och tänka på 
ett mer främmande och kanske nytt sätt.  

Jonas resa 
Berättelsen börjar med det underliga beskedet som profeten Jona får av sin Gud, 
att förkunna för ett främmande folk: 

Bege dig till Nineve, den stora staden... Och Jona gav sig i väg, men för att "y till 
Tarshish, bort från Herren. (Jona #:$–%) 
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Jona gör vad en profet aldrig annars gör, eftersom han *yr undan sin Gud och sin 
kallelse. Det underliga är att Jona inte bara säger nej, utan att han försöker *y, som 
om Gud skulle tvinga honom att gå till Nineve om han stannade kvar. Jonas *ykt 
utgår från hållningen att hans Gud är begränsad till en geogra(sk storhet, och inte 
kan nå utanför dess gränser. Det är själva kärnan i den geogra(ska, eller rumsliga 
symboliken, som markerar den teologiska hållning som Jona utgår ifrån: en teologi 
där Gud är begränsad till ett förutsägbart handlingsmönster som Jona verkar in-
nerligt trött på, och som Jona senare i berättelsen kommer att travestera i sin åter-
givning av # Mos '-:%–+ (-:#). 

Han vandrade ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle till Tarshish. Han betalade 
för resan och gick ombord för att följa med till Tarshish, bort från Herren. (Jona #:%) 

Tre gånger sägs det att Jonas *ykt är ett sätt att komma ”bort från Herren”, där 
”Herren” står för den kallelse och det uppdrag som Jona vägrar att utföra. Det pa-
tetiska försöket att försöka dra sig undan genom att boka en plats på en båt som 
ska ta honom långt bort, förmodligen västerut, betecknar på ett närmast parodiskt 
sätt profetens begränsade bild av Guds handlingsförmåga och därmed också en 
oförmåga att greppa en teologi som inkluderar en gudsbild utan gränser. 

”Var kommer du ifrån? Vilket land är du ifrån? Vilket folk tillhör du?” – ”Jag är hebré”, 
svarade han, ”jag dyrkar Herren, himlens Gud, han som har gjort både hav och land.” 
Männen greps av stark fruktan och ropade: ”Vad har du gjort?” När männen !ck reda 
på att han var på "ykt bort från Herren – det berättade han för dem … (Jona #:&–#') 

När Jona ska deklarera var han kommer ifrån och vilket folk han tillhör implicerar 
det en föreställning som var självklar i Främre Orienten i äldre tid, nämligen att 
varje folk hade sin egen gud och sitt eget land. Men med sitt svar verkar Jona före-
gripa något av berättelsens budskap i form av en proleps, nämligen att hans gud 
inte är ett lands och ett folks gud, utan den ”som har gjort både hav och land”. Om 
detta hade varit hans teologiska hållning från början hade hans *ykt knappast varit 
meningsfull. Så här låter författaren oss ana vart berättelsen kommer att ta oss, till 
en gudsbild utan gripbara gränser. Den traditionella teologi som Jona har föresprå-
kat förknippas konkret med landet Jona kommer ifrån, och som sjömännen frågar 
efter. Jona kommer själv att bekräfta kopplingen på ett subtilt sätt senare, när han 
i sin hopplöshet deklarerar, ”Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma?” 
(-:#). 

Herren lät en stor !sk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i !skens buk. 
(Jona $:#) 
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Profeten Jona i färd med att bli slukad av en gigantisk %sk. 

Romersk sarkofag från !""-talet (Vatikanmuseet, Rom) 
 

Berättelsen om Jona i (sken är komisk på många sätt, och har varit en tacksam bild 
i litteraturhistorien men också i den kristna allegoriska läsningen av berättelsen. 
Det verkar till att börja med vara en bestra,ning av Jona från Guds sida, eftersom 
det knappast kan (nnas en väg ut ur en sådan belägenhet. Men det visar sig i stället 
vara en räddning av den profet som så småningom kommit att inse det fruktlösa i 
sin *ykt. Också här (nns en rumslig utsträckning, inte ut över havet västerut som 
tidigare, utan ner i havsdjupet som symboliserar dödsriket, ”Ur dödsrikets inre steg 
mitt rop...” (#:%), och ”Jag sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig 
för evigt” (#:+). Men också här verkar Guds närvaro vara möjlig, vilket återigen 
markerar Guds gränslöshet och därmed också en föreställning så annorlunda från 
vad Jona verkar van vid. Detta låter oss ana vart berättelsen vill komma, i form av 
en förändrad gudsbild, i kontrast till vad Jona och kanske de avsedda läsarna utgår 
ifrån. 

Jag har fördrivits från dig. Får jag se ditt heliga tempel igen?... Min bön nådde dig, nådde 
ditt heliga tempel. (Jona $:(, &) 
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Frågan om hur Jonas tacksång ska tolkas har gäckat forskare. Är den ett pekoral på 
den traditionella tacksången, eller ska vi förstå den som ärligt menad av Jona? I alla 
händelser är den dubbla hänvisningen till Guds närvaro i helgedomen ett tydligt 
tecken på den teologi som Jona håller fast vid. Gud är förutsägbar geogra(skt och 
rumsligt, närvarande i helgedomen i Jerusalem, vilket var den konventionella före-
ställningen i den förexila Sionteologin i Sydriket. Säkerligen var det en föreställning 
som i mångt och mycket levde kvar i efterexilisk tid, om än i reviderad form. Det 
är denna föreställning, tillsammans med föreställningen om Guds förutsägbarhet 
om skuld och bestra,ning, som berättelsen uppenbarligen vill komma till tals med. 

”Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller.” Och Jona gav sig 
iväg till Nineve, så som Herren hade sagt. Nineve var en oerhört stor stad: det tog tre 
dagar att färdas genom den. Jona började gå genom staden. Han gick en dag...  
(Jona %:$–)) 

Att Nineve varit en mycket stor stad är ingen överdrift, även om det kan verka så. 
Staden uppskattas ha haft åtminstone '$$ $$$ invånare vid den tid som berättel-
sen utspelas.2  Uttrycket som används, םיִה2אֵל הָלֹודְּג־ריִע הָתְיָה הֵוְניִנְו , ”och 
Nineve var en oerhört stor stad” (-:') använder det ovanliga idiomatiska förstär-
kande uttrycket םיִה2אֵל , vilket ska förstås som ursprungligen en genitivisk kon-
struktion, ”tillhörande gudar”.3 Det är till denna gigantiska stad, som det tar tre 
dagar att gå genom som Jona nu beger sig för att förkunna stadens dom. För de 
ursprungliga läsarna som levde ca -$$ fvt var detta knappast något problem, ef-
tersom de kände till att staden så småningom gick under. Så hela berättelsen var för 
de läsarna kontrafaktisk, i den mån den lästes som om den faktiskt handlade om 
staden Nineve. Den medvetna kontrafaktiska konstruktionen, att den stora staden 
omvände sig och undgick sin dom, måste därför ses som en medveten förskjutning 
från att handla om staden till något annat, mindre konkret. 

Jona har nu tagit sig långt bort från sitt hemland, till en närmast mytisk stad 
som kom att stå för ondska, krig och förstörelse, något som med all önskvärd tyd-
lighet framkommer i Nahums bok. Att möta denna berättelse om Jona och samti-
digt vara införstådd med det assyriska rikets historia och i synnerhet Nahumbo-
kens massiva domsförkunnelse mot Nineve, måste ha skapat undran och svåra frå-
gor. Säkerligen var det avsikten med denna smått absurda berättelse, nämligen att 
genom den kontrafaktiska konstruktionen fokusera på något annat, mer subtilt, 
 

2 Jack M. Sasson, Jonah: A New Translation with Introduction, Commentary, and Interpretation 
(Anchor Bible !*B; New York: Doubleday, #$$"), s. (##–(#!. 

3 Så till exempel # Sam #*:#+; # Mos !(:', se Bruce K. Waltke & Michael O’Connor, An Introduction 
to Biblical Hebrew Syntax (Winona Lake: Eisenbrauns, #$$"), s. !'&. 
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som kommer fram genom berättelsens avslut. Men på samma sätt som Jobs bok 
egentligen inte handlar om lidande, utan något mer svårgripbart och teologiskt 
kontroversiellt, så är det med berättelsen om Jona. 

”Herre, var det inte det jag trodde då jag fortfarande var i mitt land? Det var därför jag 
ville "y till Tarshish förra gången.” (Jona ):$) 

Här möter vi en av de få hänvisningarna till Jonas hemland, som han förknippar 
med sin inställning att Nineve måste förgöras. Det (nns enligt honom ingen annan 
väg för staden på grund av sin ondska. Och läsaren vet att Jona (ck rätt, staden gick 
verkligen under. Så återigen, berättelsen måste handla om något annat, och den 
geogra(ska för*yttningen som Jona får erfara med sin långa resa måste stå för nå-
got annat än att besöka och förkunna dom mot just staden Nineve. Det är denna 
annorlunda teologiska hållning som framgår först när de traditionella gränserna 
bryts och ett större perspektiv tas in. Och det är detta som blir något klarare genom 
det samtal mellan Gud och Jona som återstår. 

”Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden...” (Jona ):##) 

Precis som i Jobs bok så talar Gud till slut och ger sitt perspektiv på vad berättelsen 
handlar om. Detta sker genom att Gud talar som en karaktär i berättelsen och inte 
som en uttolkande röst. Berättelsen om hur Gud befaller ( ןַמְיַו ) att ett träd skjuter 
upp för att lindra Jonas besvär, och hur Gud senare befaller ( ןַמְיַו ) att det ska för-
svinna, framställer Gud som kapabel till både ont och gott, till och med för sin 
profet. Jona får lära sig en läxa, där hans omsorg om en buske är självklar för ho-
nom, men inte så med Guds omsorg om människorna i Nineve. Det är just här 
som det är lätt att halka in i en annan förutsägbar gudsbild: att Gud bryr sig om 
alla människor och att Gud inte gör någon skillnad på folk och folk. Men det är 
förmodligen ett alltför kristet sätt att läsa berättelsen.4 Fokus är inte så mycket på 
att Gud bryr sig om människorna i Nineve, utan att han kan göra det, att det är 
möjligt och att ingen teologisk hållning kan begränsa Guds handlande. 

Guds retoriska fråga i v. !! har stått i fokus, ריִעָה הֵוְניִנ־לַע סּוחָא ֹאל יִנֲאַו 
הָלֹודְּגַה , ”skulle då inte jag kunna ha omsorg om Nineve, den stora staden?” Satsen 

ifråga är en omständighetsbeskrivning i form av en bisats, beroende av den 

 
4 Thomas M. Bolin, Freedom Beyond Forgiveness: The Book of Jonah Re-Examined (Copenhagen 

International Seminar (; She.eld: She.eld Academic Press, #$$%), s. #%%. ”It is clear that any notions 
about an extension of divine mercy, or of a new, more profound teaching about Yahweh’s love have 
been left far behind. Any exegesis which )nds them here is the result of a petri)cation of older read-
ings.” Se även Thomas M. Bolin, Jonah as Subversive Literature? The Book of Jonah and Its Biblical 
Context. (Ph.D. diss., Marquette University, #$$+). 
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föregående satsen, … ןֹויָקיִּקַה־לַע ָּתְסַח הָּתַא , ”Du har omsorg om trädet…”, och 
måste förstås i relation till denna. Även verbets tempus är relevant, eftersom det är 
perfekt i huvudsatsen, men imperfekt i bisatsen. Det talar för att bisatsens omstän-
dighetsbeskrivning uttrycker en möjlig hållning, och inte ett konstaterande av ett 
faktum, ”Du Jona, har omsorg om trädet, skulle då inte jag kunna ha omsorg om 
Nineve, om jag så önskar?” Det har även gjorts försök att förstå Guds utsaga i v. !! 
som ett påstående och inte en retorisk fråga.5 Men det är inte syntaktiskt möjligt, 
på grund av beroendet av den föregående satsen. Samtidigt är det avgörande att 
förstå Guds utsaga som just en retorisk fråga. Frågan uttrycker en möjlighet, och 
därmed en frihet som karaktäriserar den gudsbild som berättelsen vill framhäva. 

Avslutning 
Det är samma gudsbild som vi (nner i avslutningen av Jobs bok, nämligen att Gud 
inte låter sig inrymmas i förutsägbara teologiska konstruktioner. I stället förbehål-
ler sig Gud rätten att handla annorlunda och oförutsägbart. Jonas resa till Nineve 
är inte mer än en dramatisering av denna insikt, att även den teologiska hållningen 
måste kunna gå bortom invanda och hemtama vägar för att kunna hantera fråge-
ställningar som en ny tid bär med sig. För uppenbarligen är det en teologisk för-
ändring i persisk tid som lett till denna berättelse och dess budskap. En tid där den 
gamla deuteronomistiska teologin ses som alltför simplistisk och förutsägbar, och 
där gudsbilden har blivit alltför förenklad med sitt mönster av synd, avfall, dom 
och frälsning. Men det kommer sedan inte att dröja länge innan också denna mer 
svårhanterbara teologiska hållning ger vika för en mer hanterbar gudsbild, i sam-
band med framväxten av föreställningen om en personi(erad ondska. 

 
5 Se Thomas M. Bolin, Should I Not Also Pity Nineveh? Divine Freedom in the Book of Jonah, i 

Journal for the Study of the Old Testament '% (#$$+), s. #"$–#!". 
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År !+'# ger sig Carl von Linné ut på en av de mest kända vetenskapliga resorna i 
svensk historia. Utsänd av Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala beger han sig 
till Lappland. Han ska studera *ora, fauna och samisk kultur, men också ha ett öga 
för dolda möjligheter i fjällvärlden. Sveriges ekonomi är dålig och Lappland är out-
forskat. Finns det dolda resurser i myrarna, går det att odla på fjällsluttningarna?  

Linné blir imponerad och berörd i sitt möte med samerna. Han får med en 
samedräkt hem som han sedan ofta uppträder i, han låter sig till och med avpor-
trätteras i den. Men Linnés anteckningar från lapplandsresan visar också en ambi-
valens i förhållande till den samiska kulturen. Han vördar den, verkar nästan vilja 
stanna hos samerna, känner igen sig själv i deras nära relation till växterna, men han 
är också en ung forskare med ambitioner, en upplysningsman med framåtblick 
med ett uppdrag från Uppsala. Det är ingen slump att Vetenskapssocieteten be-
kostar en forskningsexpedition till Lappland i början av !+$$-talet. Resan sam-
manfaller med industrialismens framväxt vilken i sin tur är början på nedbryt-
ningen av samernas rätt till sina marker. Lappmarkens skogar ska snart exploateras, 
vattenkraft och gruvor utvecklas. Den samiska äganderätten till mark och vatten 
som tidigare förutsatts, ligger i vägen när den industriella exploateringen av Lapp-
land dras igång. Samisk kultur, andlighet och tro får kämpa mot industriell ut-
veckling och tillväxt. 

Denna tid, !+$$-talets början, beskrivs idag som inledningen av antropocen. 
Antropocen betecknar då den geologiska epok som sträcker sig från den industri-
ella revolutionen på !+$$-talet och framåt, alltså den period då människans verk-
samhet mer än något annat har påverkat jordens klimat och ekosystem. Antropo-
cen är människans tidsålder, närmare bestämt den vita, rika människans tidsålder, 
i den bemärkelsen att det är hon som under denna tid tar sig rätten att se naturen 
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och andra människor som resurser i sitt samhällsbygge. Teologiskt och idéhisto-
riskt sammanfaller antropocen med den tid då människan, förstådd som tänkande 
subjekt, övertar Guds centrala plats i vår tankevärld. Denna västerländskt för-
stådda människa stiger mot allt högre höjd, lägger andra arter, folkgrupper och län-
der under sig.  

Men när en epok kan benämnas är det ofta ett tecken på att den kan betraktas 
med viss distans. När ett nytt sätt att leva tar form är utvecklingen ofta så uppslu-
kande att det är svårt att ställa sig på det avstånd som krävs för att studera den nya 
livsformen i sin helhet. Det är ofta inte förrän den är etablerad, därmed går att ifrå-
gasätta och möjligen även lämna som den får sitt namn. Kanske är det så att den 
rikaste delen av mänskligheten, likt Ikaros, har *ugit för nära solen, svett sina 
vingar och nu påbörjar ett nedåtstigande, ett återtåg? Kanhända låter klimatkrisens 
allvar oss ana att den ensamma *ygfärden snart är över. Tilltron till att människan 
skulle leda utvecklingen mot ständigt nya höjder är naggad i kanten. Så vad dröm-
mer vi som strävade mot höjden om då? Går det att föreställa sig att denna mänsk-
lighet nu åter står på jorden, sårad, sårbar och i behov av att reparera relationer till 
andra arter? Att den del av mänskligheten som tog sig makten över andra inser be-
hovet av goda relationer till tidigare förtryckta folkgrupper? Om inte annat så åt-
minstone som en dröm, en mytisk framtidsvision.  

Natur och kultur 
Varje tid och varje kultur bildar en väv av myter, menar ekofeministen Rosemary 
Radford Ruether i Gaia and God, !&&-.1 Vi lever med språkliga och tankemässiga 
bilder som för samman det ”vi” som delar en viss epok. Inom detta vi (nns ofta 
olika åsikter, olika sorters kritik, och den tid som diskuteras beskrivs på lite olika 
sätt. Men det som ändå möjliggör en diskussion om samtiden som just en epok, ett 
sätt att leva, är att ”vi:et” delar vissa grundläggande mytiska föreställningar. Så vad 
är kännetecknande för vår tids väv av myter, vår tids kunskapssyn? Frågan är egent-
ligen för stor för att besvaras, men låt mig pröva en titthålsteknik. Låt mig börja i 
en viss föreställning i samtiden, nämligen sättet på vilket vi talar om naturen. 

Ordet natur används nämligen i modernt västerländskt tänkande på ett sätt 
som signalerar vissa föreställningar om såväl naturen som om Gud och människan. 
Ordet används i huvudsak på fyra sätt: För det första används ordet natur för att 
benämna det som är grundläggande för en viss varelse, ”hennes natur”. För det 
 

1 Rosemary Radford Ruether, Gaia & God: An Ecofeminist Theology of Earth Healing (New 
York: HarperOne, #$$*), s. +. 
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andra används det för att beteckna summan av den fysiska verkligheten inklusive 
människan. För det tredje används det också som summan av den fysiska verklig-
heten exklusive människan. Vi kan exempelvis tala om att ”gå ut i naturen” som 
om vi inte självklart ständigt befann oss i den som en del av den. Slutligen kan 
kristna västerländska kulturer förstå naturen som skapelsen, den skapade världen 
vilken då åtskiljs från skaparen, från Gud. Naturen kan på så sätt ibland innefatta 
det mänskliga, men ordet används inte sällan som ett sätt att avskilja det icke-
mänskliga från det mänskliga. Och naturen förstådd som skapelsen blir ett sätt att 
avskilja det gudomliga från det icke-gudomliga.  

Radford Ruether talar om den här sortens djupt liggande föreställningar i ter-
mer av myter, alltså sätt att tala och tänka som orienterar oss i tillvaron. Ofta sker 
det omedvetet, och det är just det som visar hur djupt rotad och integrerad en före-
ställning är. Hur vi talar om tillvaron hänger samman med hur vi upplever den. 
Hur vi symboliserar vår värld och dess relationer påverkar hur vi lever våra liv, vilka 
val vi gör, vad vi som individer och kollektiv värderar och inte värderar. Hon menar 
också att just den västerländska föreställningen om naturen hänger samman med 
såväl teologi som sociala strukturer. Den karta enligt vilken vi orienterar oss kring 
vad som är natur och inte – vad som är naturligt, vad som är mänskligt och vad 
som är gudomligt – hänger samman med hur vi ser på varandra. Kvinnor, barn, 
svarta och samer har ofta förknippats mer med naturen och därmed mer med det 
bristfälliga och det icke-gudomliga, med politiska och sociala konsekvenser av för-
tryck och osynliggörande. Samma karta är alltså också kopplad till hur vi förstår 
det gudomliga, hur vi relaterar till detta något, och hur vi talar om det. Våra sociala 
mönster, teologiska tankevanor och den symbolvärld i form av det språk vi använ-
der för att göra tillvaron begriplig – allt hänger samman. Förstås.  

Ensamhetens epok 
Jag liknande inledningsvis den resa vi gör från Linnés tid till vår vid en Ikaros-färd. 
En ensam *ygfärd mot alltför hög höjd, mot en brännande sol. Men på vilket sätt 
kan vi beskriva vår tid i termer av en ensam, övermodig *ygtur utifrån hur väster-
ländska kulturer talar om naturen? Visar samtidens tal om naturen att antropocen 
är den epok då människan i ensamhet höjde sig över relationer till andra arter? 
Kanske. Låt mig förklara hur jag tänker. 
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J. Hillis Miller skriver: ”När allt bara existerar som en re*ektion av jaget är det 
som om människan har druckit upp havet”.2 I en tid som sätter människan i cent-
rum för sin förståelse av tillvaron blir människan ett ensamt subjekt i en värld av 
objekt, menar han. Allt sugs in i det mänskliga perspektivet, människan står ensam 
kvar. När vi talar om naturen som något utanför oss själva, något annat-än-mänsk-
ligt, har vi givit människan en särställning. Vi har åtskilt henne från hennes värld 
och ställt henne lite utanför, i ensamhet och utanförskap. Vi har också förlorat den 
djupa relationen till Gud, menar han.  

Miller skriver om detta utifrån hur det moderna tänkandet utvecklades efter 
René Descartes. I sitt sökande efter en fast grund för kunskapen bestämde sig 
Descartes för att tvivla på alla sinnesintryck, allt som kroppen signalerade till ho-
nom, allt som hängde samman med det faktiska rum han befann sig i. Istället för 
att utgå ifrån att hans kropp och tänkande hjärna var en del av den konkreta plats, 
den holländska natur han just då befann sig i, satte han istället sin lit till sitt ab-
strakta tänkande, sin förmåga att skilja det mänskliga från det icke-mänskliga. Allt 
utanför honom var ovisst, endast en sak kunde han veta, att det fanns något i ho-
nom som tvivlade, att hans tänkande jag därför existerade.  

Jag ifrågasätter inte riktigheten i Descartes argument, men det säger något om 
den kunskapssyn, den väv av myter, som var öppen för den sortens argumentation. 
En kunskapssyn som delvis påverkar oss än idag. När människan beskrivs som ett 
tänkande, vetande, abstrakt subjekt förvandlas allt annat till objekt för hennes kun-
skap. Ibland alltså hela tillvaron, vilket märks i användningen av ordet natur. Na-
turen förstådd som allt det som inte är mänskligt blir ett objekt för människan att 
relatera till, inte något hon ofrånkomligen också själv är. Naturen blir ett objekt, 
därmed också en tänkbar vara, en resurs för människan att sälja och förbruka.  

Även Gud blir enligt denna logik ett objekt för människan, menar Miller, inte 
något hon är djupt förenad med. Det är därför relationen till tillvaron hänger sam-
man med relationen till Gud, och det är därför Miller öppnar för frågan om en 
förlorad, nära relation till det gudomliga. Vi kan visserligen tänka olika om hur och 
på vilket sätt vi kan eller inte kan veta något om Gud, men få är främmande för 
den grund som själva frågan om Gudskunskap vilar på. I en kunskapsregim där 
människan är ensamt subjekt bland objekt är det helt enkelt rimligt att fråga sig om 
vi kan veta något om Gud. Frågan är rimlig för att vi utgår från att Gud, precis som 
allt annat, är ett objekt för vår kunskap. När vi till exempel väljer en apofatisk väg 
– det som också kallas den negativa teologins väg – väljer vi att inte påstå något om 
 

2 J. Hillis Miller, Poets of Reality: Six Twenthieth Century Writers (New York: Atheneum Books, 
#$'$), s. (. 
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Gud för att vi i slutändan inte kan. Det apofatiska talet erkänner visserligen den 
mänskliga kunskapens begränsning; vid Gud går gränsen för det människan kan 
uttala sig om. Men även om den apofatiska traditionen därmed sätter en gräns för 
det mänskliga subjektets förmåga kullkastar den inte den rollfördelning enligt vil-
ken människan är subjekt och Gud objekt för hennes (icke-)kunskap.  

Gud, som i äldre tider förståtts som den kreativa, livgivande solen, eller den 
naturkraft som etablerar horisonten där himmel och jord kommer samman, blir i 
denna kunskapsregim ett objekt för mänsklig kunskap, precis som vilket annat ob-
jekt som helst. I en av Bibelns skapelseberättelser skapar Gud horisonten, mötet 
mellan himmel och jord, och under kristendomens första århundraden förstår Au-
gustinus den kristna guden i termer av det Plotinos beskriver som solen. Men i det 
moderna tänkandet ser det annorlunda ut. Här har människan druckit upp Gud i 
samma ögonblick hon druckit upp havet, menar Miller. Människan har dödat 
Gud genom att göra gudsbegreppet till ett bland andra föremål för mänskligt kun-
skapssökande. Och när Gud blir ett objekt bland andra blir Gud också ett självklart 
objekt för kritisk granskning från alla kunskapens grenar.  

Upplysningens och humanismens kritik riktades därför också mot just den 
Gud som framträder på den kunskapens yta där människan är ensamt subjekt 
bland objekt. Alltså mot den Gud som enligt Radford Ruether förstås som ett slags 
motsats till sin skapelse, som det icke-skapade, som icke-natur. Gud som i den me-
ningen är åtskild från sin skapelse och därmed förstådd som en transcendent, kris-
ten skapargud: allsmäktig, allvetande, allestädes närvarande. Den Gud som, med 
andra ord, är det mest kompletta, mest autonoma, oberoende och i den meningen 
det mest ensamma av objekt. Så är inte bara människan ensam, utan även Gud – i 
den mån det ryms någon Gud i den ensamma människans kunskapssyn.  

Försoning med samerna 
Men är det så här vi måste förstå Gud och människan? Är vi med nödvändighet 
fast i den ensamma *ygturens kunskapssyn? Vi står nu inför det största hot vår 
mänsklighet ställts inför. Klimatkrisen hanteras på många nivåer samtidigt – poli-
tiskt, teknologiskt, ekonomiskt, ekologiskt – och så ska det vara. Det teologisk- 
(loso(ska bidraget är kanske inte det perspektiv som fått störst belysning i samti-
den men det är centralt, eftersom det handlar om det Radford Ruether beskriver 
som myter. Vi behöver nya myter, hållbara myter för hållbara samhällen, menade 
Radford Ruether redan i mitten av !&&$-talet. Andra teologer som talat om samma 
sak inkluderar Lynn White Jr. som i slutet av !&%$-talet hävdade att vi behöver en 
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ny religion, eller tänka om vår gamla, om vi ska kunna klara den ekologiska krisen.3 
Påven Johannes Paulus II encyklika #$$#, Common Declaration of Environmental 
Ethics, hävdar att omställningen mot ett hållbart liv kräver en inre omvändelse.4 

Kanske behöver vi även söka oss till andliga lärare som står i andra andliga tra-
ditioner än den som visade sig leda till destruktion, exploatering och ensamhet? Så 
sitter jag hösten #$#$ som ledamot i Svenska kyrkans teologiska kommitté i Zoom-
möte med Tore Johnsen, doktorand, präst och tidigare generalsekreterare för sa-
miska kyrkorådet i Den norske kirke. Mötet är ett av många steg i det pågående 
försoningsarbetet mellan Svenska kyrkan och samerna. Den våldsammaste miss-
ionen bland samerna skedde på !%$$- och !+$$-talen när trummor beslagtogs och 
nåjder brändes till döds. Den frikyrkliga väckelsen under sent !)- och tidigt !&$$-
tal innebar en ny våg men handlade mer om att förbjuda de andliga seder och bruk 
som hade lyckats överleva.  

Samer har alltså levt som kristna i hundratals år, men deras kristna tro bär drag 
av äldre samisk tradition. Det är i sig inget konstigt – kristen tro får sina partikulära 
drag var än i världen den utvecklas – ändå är det långt ifrån alltid de samisk-kristna 
uttrycken accepteras. Motståndet kan fortfarande vara hårt och explicit. ”Ända in 
i vår tid, har kyrkan uppfattat jojkningen som ett uttryck för hednisk trolldom. 
Fortfarande kan man möta församlingar i Svenska kyrkan där man skulle känna en 
stor tveksamhet för att ge det samiska sättet att sjunga utrymme i kyrkorum och 
gudstjänst.”5 När kyrkorådet i Kautokeino församling i Den norske kirke diskute-
rade musiken i församlingens kyrkor #$!- satte någon ner foten: ”Å joike i kirka er 
en synd vi aldri kommer til å tilgi”. 

Men det uttalade motståndet är inte det vanliga. Hos många kyrkliga företrä-
dare (nns en explicit strävan att öppna den kristna traditionen för samisk tradition 
och andlighet. Problemet, menar Tore Johnsen, är att förtrycket (nns kvar på ett 
mer ogripbart sätt. Han beskriver inte förtrycket i termer av den ensamma *ygtu-
rens kunskapssyn, men det är så jag förstår det. Han berättar om en äldre samisk-
kristen kvinna som skär sennagräs, precis som samer gjort i alla tider. Det är en växt 
som används som skohö. Innan kvinnan börjar skära berättar hon för platsen 
 

3 Lynn White Jr., On the Historical Roots of Our Ecological Crisis, i Science #++.(%'% (#$'%), s. 
#!"(–#!"%. 

4 John Paul II, Common Declaration of Environmental Ethics: Common Declaration of John 
Paul II and the Ecumenical Patriarch His Holiness Bartholomew I, #" juni !""!, http://www.vati-
can.va/content/john-paul-ii/en/speeches/!""!/june/documents/hf_jp-ii_spe_!""!"'#"_venice-dec-
laration.html, hämtad % maj !"!#. 

5 Svenska Kyrkans Utredningar !""':#, Samiska frågor i Svenska kyrkan (Göteborg: Intellecta 
Docusys, !""'), s. &*.  
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varför hon har kommit, sedan välsignar hon i Guds namn, skär en bunt gräs som 
hon gnuggar mot händerna och säger: ”Var snäll och skär inte upp mina händer”. 
Först därefter kan arbetet börja. Handlingen uttrycker en annan form av kristen 
andlighet än de svensk-kristna kyrktornens strävan mot höjden, en annan andlig-
het än den som frodats i den ensamma *ygturens kunskapssyn. Den samiska kris-
tendomen kommer inte från en abstrakt höjd utan nerifrån markerna, från fjällen 
och stenarna där Ipmiláh++i (nns. Ipmiláh++i (Gud) förstås lite annorlunda i sa-
misk kristendom. Det ser naturligtvis olika ut beroende på individ och på vilken 
samisk grupp vi talar om, men om vi tillåter oss att förenkla (nns en skillnad mellan 
det samisk-kristna och icke-samiska kristna. Om en icke-samisk kristen ombeds 
rikta handen mot Gud är det troligt att hon lyfter handen mot himlen eller lägger 
den mot bröstet, sitt eget inre. För en samisk-kristen ligger det närmare till hands 
att ta sin utgångspunkt i marken. ”Men är det då kristet?”, ”Kan en kristen prata 
med gräs, välsigna gräs?” Den sortens tveksamma frågor vittnar om ett alltjämt på-
gående förtryck, menar Johnsen, i form av en ovana att röra oss utanför vår be-
kanta väv av myter. Gud är en sak, naturen en annan. Kultur är en sak, natur en 
annan. Vi är ovana, ja, men samtidigt är det tydligt att något har förändrats.  

År #$!& beslutar Svenska kyrkans kyrkomöte att lägga särskild vikt vid klimat-
frågor och naturens rättigheter i kyrkans undervisning. Beslutet gör en uttalad 
koppling till samiska rådets arbete men också till urfolkens Deklaration om Moder 
Jords rättigheter, antagen i Bolivia #$!$.6 Urfolkens deklaration har skrivits under 
akut klimathot och uppmanar FN att vidga rättighetsbegreppet för att inkludera 
mer än människan: ”Moder Jord och alla de varelser som utgör henne är inneha-
vare av alla de inneboende rättigheter som erkänns i denna deklaration utan någon 
som helst åtskillnad vad gäller organiska och oorganiska varelser, arter, ursprung, 
användning för människor eller vilken annan status som helst”.  

Sametinget stödjer urfolkens deklaration sedan maj #$!), sametingsledamoten 
Marie Persson Njajta förklarar beslutet efteråt: ”Vi menar att det krävs ett para-
digmskifte, till ett synsätt där människan ser sig som en del av naturen, d.v.s. ett 
urfolksmässigt sätt att förhålla sig.” En samisk grundhållning, förklarar hon, är att 
människan hör till de marker, vatten och landskap där hon lever sitt liv. Att 

 
6 Ley No. "%#, La Asemblea Legislativa Plurinacional Decreta: Ley de Derechos de la Madre Tierra, 

i Gaceta O"cial de Bolivia !# december !"#", http://#*ug(*##bmyv(qn+&y#rxkcc.wpengine.netdna-
cdn.com/wp-content/uploads/!"#(/"*/Ley-"%#-Derechos-Madre-Tierra.pdf, hämtad !" juni !"!#. 
För en engelsk översättning, se The Plurinational Legislative Assembly Decrees, Acts of the Rights of 
Mother Earth, i People’s Agreement, #% april !"#(, http://peoplesagreement.org/?p=#'+#, hämtad !" 
juni !"!#.  



Petra Carlsson "% 

eftersträva ett liv i balans och harmoni med årstidernas växlingar och ekosystemen 
där den samiska kulturen lever, växer och existerar är därför en självklarhet: ”Vår 
djupa koppling till mark och vatten förenar oss med urfolk världen över”.7  

När vi i Teologiska kommittén sitter i Zoom-mötet med Johnsen kan det 
kanske framstå som att vi svensk-kristna ska representera ett slags överhet, men jag 
vet inte. Det är mer som om vi – vi som förbjöd jojken, trummorna, brände nåj-
derna till döds, förbjöd de samiska språken i skolor och kyrkor – nu några hundra 
år senare står med mössan i hand. Vi har nedärvd skuld till utrotning av kunskap 
vi nu behöver. Den ensamma *ygturen är över, vi står åter på jorden, sårade, sår-
bara och i behov av ledning.  

Tankens omställning 
Vi är öppna för nya myter. En snabb blick på samtida humaniora visar tecken på 
att något kan vara på väg att hända med vårt tänkande. Det är som om tänkandet 
nu tvingas låta allt det andra – det som tidigare var objekt – komma till tals och 
framträda som subjekt. Ökad medvetenhet om delar av vår arts fatala e,ekter på 
jorden får oss att lyssna till röster som inte hörts förut, vilket leder till en djupgå-
ende omställning av synsätt. Våra svedda vingar tvingar oss att ta mark, tvingar oss 
in i relation till tingen, växterna och djuren och därmed förändras även vårt tän-
kande, vår kultur och vår tro.  

I klimatkrisens tid är frågan om tänkandet inte längre lika rättfram, skriver 
Felix Guattarí. Det som tidigare var objekt för vår kunskap har tydligt etablerat sig 
som livsbetingelser, som förutsättningar för liv vilka riskerar att tas ifrån mänsklig-
heten, menar Guattarí i Les trois écologies, !&)&.8 Klimatkrisen påverkar alltså inte 
bara vår fysiska verklighet utan även vår intellektuella. Tänkande likaväl som eko-
nomi och politik utmanas i grunden. Att vi människor skulle vara ”här inne” me-
dan vädret och klimatet är ”där ute” är del av ett tänkande vi nu tvingas bort ifrån, 
skriver Astrida Neimanis och Rachel Loewen Walker. Tillsammans påverkar ”vi” 
alla vädret, menar de, och i deras resonemang har vi:et då redan vidgats. De talar 
inte längre om ett mänsklighetens vi som ensamt subjekt bland objekt, utan om ett 

 
7 Om naturens rättigheter, Sametinget ger stöd till deklarationen om moder jords rättigheter, !$ 

maj !"#&, http://www.naturensrattigheter.se/!"#&/"+/!$/sametinget-ger-stod-till-deklarationen-om-
moder-jords-rattigheter/, hämtad % maj !"!#. 

8 Felix Guattarí, Les trois écologies (L’espace Critique; Paris: Galilée, #$&$), s. (+. 
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vi som innefattar träd, vatten, fotosyntes, solljus, algblomning, isar, ozon, likaväl 
som människans oljetankers och kolsänkor.9  

Fysikern och (losofen Karen Barad beskriver denna rörelse bortom en för-
enklad objekts/subjekts-dikotomi som intra-aktivitet. I stället för att utgå ifrån att 
interaktion kräver två separata, i någon mån oberoende kroppar, varelser eller ting 
som väljer att samarbeta – ett subjekt som väljer samarbete med ett objekt – beto-
nar Barad att den möjligheten egentligen är en illusion. En varelse på vår planet kan 
inte välja att interagera eller att inte göra det; intra-aktiviteten är alltid redan i full 
gång.10 Naturligtvis kan en människa lika väl som ett djur välja vad och med vem 
hon vill samarbeta i en viss situation, men att inte samverka alls är inte möjligt. Hur 
vi tänker, hur vi rör oss, vad vi kan göra och inte, är ständigt beroende av och på-
verkat av den konkreta värld vi be(nner oss i. Även vårt tänkande är i den me-
ningen materiellt och vår förståelse av det blir begränsat om vi enbart förstår det 
utifrån abstrakta resonemang. Människans förmåga till kunskap ger henne möjlig-
heten att betrakta hela tillvaron som objekt för hennes kunskapssökande, men det 
innebär inte att människans roll i tillvaron begränsas till en ensam subjektsposit-
ion. Det innebär inte att hon inte också är en kropp, ett djur, insatt i ett större eko-
system, en skapelse av oöverblickbara samband och relationer. Med begreppet 
intra-aktivitet vill Barad påminna om att även om människan har förmåga att be-
trakta ting som studieobjekt tillåter den fysiska värld hon är en del av ingen absolut 
och slutgiltig uppdelning mellan ett ting och den hand som håller det. 

Teologin tar mark 
Teologin be(nner sig idag mitt i den tid då denna tankens omställning sker på *era 
håll. Med teologin och människans ensamma *ygtur som raster blir det tydligt hur 
den kunskapssyn som nu ifrågasätts också visar hur människan gjort sig själv en-
sam. Eller snarare, hur hon har framställt sig som ensam trots att hon ständigt är 
omgiven, omsluten av den skapelse hon ingår i. 

 
9 Cecilia Åsberg & Astrida Neimanis, Bodies of the Now: Values in Posthuman Times, Full text 

of talk given at the Visions of the NOW arts and technology festival in Stockholm, May !"#(, 
https://www.academia.edu/(+*'*#+/Bodies_of_the_Now_Feminist_Values_in_Posthuman_Times 
_Cecilia_Asberg_and_Astrida_Neimanis_?auto=download, hämtad % maj !"#(. Se även Astrida Nei-
manis & Rachel Loewen Walker, Weathering: Climate Change and the “Thick Time” of Transcorpo-
reality, i Hypatia !$.( (!"#(), s. ++&–+%+. 

10 Karen Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter 
and Meaning (Durham: Duke University Press, !""%). 
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Klimatkrisen leder till bränder, stormar och översvämningar, men klimatför-
ändringar ökar också risken för pandemier.11 På senhösten #$!& var det inte storm-
vågor som drog hela samhällen med sig, utan små, små droppar. En droppsmitta 
som till slut stängde ner nästan hela världen. Rika och fattiga, mäktiga och makt-
lösa, alla är hotade, och även om de mest utsatta drabbas mest drabbas alla på ett 
eller annat sätt. Antingen av själva viruset eller av de åtgärder som vidtogs för att 
begränsa dess spridning. Människor över hela planeten tvingades inse att alla hör 
ihop. Min närvaro i världen – det jag gör eller inte gör – påverkar helheten, på gott 
och ont. 

Beroendeperspektivet öppnar för en inkarnatorisk teologi som vi också kan tala 
om i termer av en ömsesidighetens teologi. En teologi som inte bygger på avstånd 
utan på relation, inte på uppdelning mellan människa, djur, ting, Gud, utan på 
föreställningen om en samverkan inbyggd och förutsatt i själva skapelsen. Den 
kristna tron har i alla tider funnit näring ur olika delar av evangelieberättelserna. I 
vissa kunskapsregimer har behovet av befrielse varit stark, ibland i form av andlig 
frälsning, ibland i form av politisk frigörelse. I långa tider har uppståndelsen stått i 
centrum för kristet liv, men i klimatkrisens tid märks istället en rörelse från påskdag 
till juldag. Inkarnationens mysterium blir en källa till både vishet och i någon mån 
tröst. I relation till klimatkrisens utveckling framstår löftet om uppståndelse och 
evigt liv inte som något som med självklarhet hör denna världen till. Den inkarne-
rade Guden som lever och lider med oss i det ekosystem som skapelsens mysterium 
utgör känns däremot närmare till hands. Att leva som kristen handlar inte om att 
leva i en vald relation till Gud, på lite avstånd, utan om att leva in i Gud, menar 
teologen Kathryn Tanner.12 Att leva som kristen handlar inte om att leva Guds 
sanning i en abstrakt mening, resonerar hon. Som om befrielsen låg i att gå runt 
med en abstrakt sanningsutsaga spelande i huvudet. Istället är gudsordets inkarna-
tion den centrala kristna dogmen, menar hon. Gudsordet är inkarnerat, (nns i 
själva livet. 

Alfred North Whitehead går ännu längre: skapelse har ingen mening bortom 
det skapade, menar han. Gud har ingen mening bortom skapelsen och de levande 
varelser som befolkar den. Gud är själva skapandets möjlighet, förändringens 
möjlighet.13 Därför kan vi aldrig lära känna Gud om vi inte lär känna det myllrande 

 
11 Daniela Curseu m.-., Potential Impact of Climate Change on Pandemic In-uenza Risk, i I. 

Dincer m.-. (red.), Global Warming: Green Energy and Technology (Boston: Springer, !"#"), s. '*(–
'+%.  

12 Kathryn Tanner, Christ the Key (Chicago: University of Chicago Divinity School, !"#"). 
13 Alfred North Whitehead, Process and Reality (New York: The Free Press, #$!$). 
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livet, om vi inte tillåter oss att vara ett objekt bland andra, ett djur bland andra – 
om än lite annorlunda. Process-teologen John Cobb hävdar, inspirerad av 
Whitehead, att Gud inte är allsmäktig, inte oberoende, inte ensam. Gud är inte ett 
stabilt, frånkopplat vara utan ett relationellt varande, i vardande.14 Det är därför 
Gud visar sitt jag bäst genom en levande varelse mitt i ekosystemet – människan 
Jesus, en relationell person, stadd i förändring. Gud framstår inte helt olik 
Ipmiláh++i och den troende människan inte helt olik kvinnan som skär sennagräs.  

Det sägs att vi lever i människans tidsålder, den som inleddes vid tiden för Lin-
nés Lapplandsresa. Men när en era får sitt namn vittnar det om att den kan betrak-
tas med distans. Något nytt är på väg, en ny kunskapssyn bryter fram. Antropocen 
var inte bara en tid då människans verksamhet mer än något annat påverkade jor-
dens klimat och ekosystem till bristningsgränsen. Det var också en era då männi-
skan gav sig av på en ensam *ygtur mot höjden och till slut insåg hur ensam och 
sårbar hon blivit. Nedstigandet blev nödvändigt. Den dröm som kan leda till för-
ändring drömmer vi om en mänsklighet som medvetet och målinriktat färdas 
nedåt mot enkelhet, lidande och ömsesidighet. Till en sårbar gemenskap med Gud, 
växter, organismer och andra människor.  

  
 

 
14 John Cobb Jr., A Christian Natural Theology: Based on the Thought of Alfred North Whitehead 

(Louisville: Westminster John Knox Press, #$'+).  





 

Titta nära, se långt: Att göra teologi med 
teopoesi och teomusik 
So!a Camnerin 

Jag har all förståelse för att folk tycker om att vandra i fjällen och gå upp på höga 
berg. Själv har jag aldrig vandrat upp på ett berg, men åkt lift, och man ser långt då 
också. En klar dag går det att i princip se halva världen. Det är oändligt vackert. 
Skönheten kan nästan göra ont, tar i alla fall tag i en. Det där klassiska kan inträ,a, 
en slags transcendenserfarenhet in(nna sig, en känsla av att bli som ett med alltet, 
en känsla av helighet, vördnad, att vara fullständigt här och nu och samtidigt gå 
upp i ett närmast tidlöst tillstånd. 

Vi människor behöver (nna platser där vi kan se långt, där tillvaron öppnar sig, 
där vi får perspektiv, också platser och tillstånd där vi genuint trivs, där vi kan 
slappna av och hämta ny kraft.  

I denna artikel är dock inte avsikten att titta långt bort, utan nära. För även i 
det allra närmaste, lilla, kan det öppna sig större horisonter. I den här artikeln står 
den personliga berättelsen i fokus. Perspektiv som blir tillgängliga när dessa berät-
telser och erfarenheter skrivs fram i sin särskildhet och tolkas teologiskt i ljuset av 
musik och andra konstnärliga uttryck. Musik får särskilt utrymme. Jag ställer frå-
gor som vad det är med musik som gör att exempelvis en känsla av tidlöshet kan 
in(nna sig för den som lyssnar till den, samhörighetskänslor, samt att musiklyss-
nande (och även utövande) kan omskapa perspektiv. Jag är också intresserad av 
musiken som sådan, alltså inte primärt vad den åstadkommer, utan vad den är i sig 
självt och om det (nns dimensioner att upptäcka i musiken som kan komma teo-
login till del.  

Ett av mina egna starkaste minnen är från vårt första barns svåra förlossning 
och dagarna som följde när det aldrig vände. Vårt underbara barn ville bara sova, 
inte äta. Själv var jag sjuk i havandeskapsförgiftning. De höll oss kvar på förloss-
ningen i fem dygn för att det var så kritiskt. En vän sa till oss att vi skulle spela 
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musik för vårt barn. Så vi spelade musik. Tung rapcore med bandet Rage Against 
the Machine och lite lugnare men ändå experimentellt dramatiskt med den is-
ländska sångerskan Björk. Och det vände. Vårt barn ville äta och leva. 

I den här artikeln tar jag hjälp av i huvudsak teologer som vänder sig till konsten 
när de utforskar teologins möjligheter. De betonar att teologin behöver formas 
med hjälp av konst, av, i och genom det personligt erfarna, det materiella och 
kroppsliga. Det är Jeremy S. Begbie, Maeve Louise Heaney samt Heather Walton. 
Begbie och Heaney vänder sig till musiken och Walton till litteraturen och poesin.  

Utgångspunkten är att teologi med ett erfarenhetsnära perspektiv, med konst-
närliga uttryck i form av poesi och musik, får resurser att ”se längre”, alltså resurser 
att tolka och uttrycka *er dimensioner av människan och tillvaron. Här vill jag sär-
skilt belysa på vilket sätt musik kan vara en sådan.  

Teopoesi  
För egen del har jag utgått från det personligt erfarna i två relativt nyutkomna 
böcker. Jag har skrivit personligt och berättat om faktiska händelser som inträ,at, 
om ett av våra barns uppväxt, men också om andra händelser och erfarenheter. Jag 
har utgått från vardagssituationer, olika omvärldsförändringar och i vissa delar 
strävat efter att skriva autoetnogra(skt.1 Böckerna har dock inte varit strikt erfa-
renhetsbaserade, snarare har jag sökt efter ett språk som både tolkar erfarenhet och 
öppnar upp mot vidare horisonter. Jag har självklart öst ur teologins mer tradition-
ella källor: tradition, bibel, uppenbarelse, erfarenhet, vetenskap,2 men också velat 
experimentera med andra källor såsom besök på konstutställningar och musik. Ar-
betet med språket har skett på ett poetiskt eller möjligen musikaliskt sätt. Detta sätt 
att skriva teologi kan beskrivas som teopoesi.3  

I grunden vilar det på synen att språket i bred mening skapar vår verklighet, 
formar värderingar, tankemönster samt att arbete med språket i sig är en process 
för upptäckt och analys. Genom att variera sättet att skriva kan nya perspektiv upp-
täckas, eftersom språk kan skapa förändring. Min övertygelse är att om språket till-
låter öppningar, tvetydigheter och ambivalens, förmår det i högre grad att famna 
det vi erfar som sant i våra liv. Jag är också personligen hjälpt av att skriva teologi 
 

1 En metod som Heather Walton beskriver i Writing Methods in Theological Re!ection (Manches-
ter Studies in Religion Culture and Gender; London: SCM Press, !"#*). 

2 John Macquarrie, Principles of Christian Theology (Revised Edition; London: SCM Press, #$$* 
[#$'']), s. *–#&. 

3 Jfr exempelvis Catherine Keller, Intercarnations: Exercises in Theological Possibility (New York: 
Fordham University Press, !"#%). 
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till musik. Jag vill känna rytm och puls när jag formulerar text. Delar av den här 
texten har jag skrivit när jag lyssnat på Robyns och Röyksopps låt Monument.  

Heather Walton har i sitt arbete med teologisk metod framhållit både autoet-
nogra( och ett narrativt perspektiv. Dessa, anser hon, ligger nära varandra. Hon 
betonar att teologi alltid är fött ur det narrativa kreativa berättandet. Detta har va-
rit särskilt viktigt för feministiska teologer som motsätter sig så kallade objektiva 
och normativa teologiska tolkningar vilka de menar marginaliserar, förtrycker och 
kontrollerar avvikande erfarenheter. Walton poängterar att det narrativa perspek-
tivet också (nns i Bibelns berättelser, i deras draman och klagosånger. I sitt eget 
arbete har hon utforskat och utvecklat det teologiska experimentella skrivandet. 
Hon förespråkar ett teopoetiskt skrivande för att skapa utrymme åt det komplexa 
i tillvaron utan att hamna i abstrakta generaliseringar. Metodiskt handlar det om 
att skriva ihop faktiska erfarenheter och tillvarons tvetydigheter. Teopoesi utgår i 
Waltons beskrivning från en syn på att språk och kroppsliga erfarenheter hör sam-
man. Det kroppsligt erfarna och språket som tolkar och beskriver detsamma, är 
förbundet. Begreppet poesi härstammar ur det grekiska verbet poiein (att skapa/ 
göra). Detta, menar Walton, påminner om att poesi är förbundet med det som det 
skapas/görs av, nämligen det skapade, materiella.4 Samtidigt förutsätter poesi kre-
ativa processer där språket skapar något annat bortom fakta och vardagslivets grän-
ser. Walton betonar att poesin söker en väg mellan det faktiska och det (ktiva. Me-
taforer är viktiga och dess möjligheter att förkroppsliga såväl det vackra, tragiska, 
okända och obenämnbara. Skrivandet blir en slags motståndshandling, ett sätt att 
lyfta upp erfarenheter som inte getts utrymme, såsom kvinnors erfarenheter, 
kroppsliga erfarenheter, men även erfarenheter av trauman och lidande.5  

I mitt eget teologiska skrivande i de två erfarenhetsbaserade böckerna När livet 
stramas åt skärps blicken (Verbum, #$!%) och När larmet tystnar hörs tonen (Ver-
bum, #$#$), har jag försökt släppa taget om själva skrivprocessen, gå in i ett *ow i 
vissa avsnitt. Ofta har jag skrivit till musik. Det har varit exempelvis folkmusik med 
Azam Ali eller mer tung rapmusik med Kanye West. En redaktör har sedan stramat 
upp det alltför experimentella språket för att få det läsbart för andra, men skriv-
processen var ett försök till samtidighet. Denna samtidighet kan tolkas med hjälp 
av musikutövande och teopoesi. Det som gör just musik intressant är bland annat 

 
4 Teologins materialitet och konstens betydelse för teologin har inte minst Petra Carlsson visat i 

Petra Carlsson Rydell, Avantgarde Art and Radical Material Theology: A Manifesto (London & New 
York: Routledge, !"!#). 

5  Walton, Writing Methods s. #(%, även Heather Walton, Literature, Theology and Feminism 
(Manchester & New York: Manchester University Press, !"#* [!""%]). 
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samtidigheten. Den som musicerar gör det samtidigt som musiken hörs. I samma 
stund som en musiker spelar blir musiken till. Det är ett samtidigt görande och 
hörande. Denna samtidighet (nns naturligtvis också i andra konstformer såsom 
dans och teater, men musik är speciell då det är en konstform som tas emot fysiskt 
av den som lyssnar samtidigt som den utövas. Musik som ljudvågor tas emot och 
vibrerar i kroppen på den som lyssnar. Musik kan kännas förutom att höras. Musik 
går in i kroppen och är i kroppen, tas emot genom kroppen.6 

Jag har strävat efter denna samtidighet för att kunna uttrycka och skriva fram 
erfarenheter, känslor, kunskap och tänkande på ett direkt sätt. Jag har försökt att 
skriva från hjärtat, utan att tänka först, i ett slags samtidigt nu. Det har krävt en 
djup koncentration och ett försök att bottna orden i faktiska minnen och känslor. 
Intentionen har varit att uttrycka ett kroppsligare tänkande, en helare teologi. Inte 
i betydelsen fast, stabil, entydig, utan i meningen djupt erfarenhetsbaserad där 
också känslor, minnen och existentiella frågor får uttryck. Detta för att försöka 
motverka marginalisering av mina egna erfarenheter, men också i feministteologisk 
tradition av andras nedtystade erfarenheter.  

Feministiska teologer har å ena sidan framhållit att teologi är född ur det nar-
rativa, berättandet, å andra sidan pekat på att den kristna berättelsen inte är sann 
på ett universellt plan. Detta på grund av alla de röster som inte ryms i berättelsen, 
alla de som tystats på vägen. Heather Walter poängterar att det poetiska språket 
kan rymma mer av detta, då det är öppet, brustet. Det poetiska språket kan utmana 
det normativa och famna lidande.7 

För mig har dessa direkta eller samtidiga skrivarförsök även varit ett sätt att 
lämna utrymme åt den andliga dimensionen, det spirituella, sökandet efter Gud, 
längtan efter och erfarenheten av Guds närvaro, som en del i det samtidiga skrivan-
det. Jag har sökt efter ett slags aktivt deltagande i själva skrivprocessen, vilket med 
teologen Michael Nausners ord kan beskrivas som ett ”existentiellt deltagande”. 
Detta innebär vara närvarande och låta olika dimensioner komma fram i proces-
sen, också de sårbara ofärdiga frågorna och tvivlet.8  

 
6 Jeremy S. Begbie, Theology, Music and Time (Cambridge Studies in Christian Doctrine *; New 

York: Cambridge University Press, !"#( [!"""]), s. !%. 
7 Walton, Writing Methods, s. #*'f., s. #'#. 
8 Michael Nausner i en nyutgiven artikel, som förutsätter att man låter sig involveras i konstverket 

och på det sättet själv förändras. På samma sätt förutsätter den teologiska sanningen att bli delaktig i 
det förändrade skeendet som man tror på. Det förutsätter ett deltagande i ”berättelsens dynamik”, ett 
slags ”existentiellt deltagande”. Michael Nausner, Sanning i pandemins tid: En teologisk re-ektion un-
der pågående kris, i Mikael Kurkiala (red.), Tidens tecken: Sanning och konsekvens (Artos Academic +; 
Skellefteå: Artos och Norma bokförlag, !"!"), s. !+–*".  
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Erfarenhet 
I När larmet tystnar hörs tonen ville jag skriva djupare, allvarligare och i själva skriv-
processen gå in i ”farliga minnen”, benämna ”nedtystade erfarenheter” och söka 
efter ”hela sanningen”. Detta är viktiga byggstenar i försoningsprocesser.9 Redan i 
min avhandling använde jag Hanna Stenströms uttolkning av begreppet dödskon-
text som ett slags utgångspunkt. Jag inleder med en berättelse där en mamma mör-
dats av sin man, inför deras tre barn och utgår från antagandet att försoningsteo-
logi behöver kunna famna det värsta. Om den gör det, famnar den allt. I detta an-
tagande ryms också det befrielsefeministiska angreppssättet att den teologiska ut-
gångspunkten behöver tas i konkreta problem. Utifrån dessa är det viktigt att ar-
beta för förändring. I När larmet tystnar hörs tonen, skriver jag fram svåra erfaren-
heter, både av min egen ångest och av brutalt allvarliga händelser som drabbat vårt 
barn. Detta för att försoning förutsätter ”hela sanningen” och därmed även be-
nämnandet av erfaret våld och lidande.  

Jag har fått frågor om varför jag skriver så utlämnande i mina böcker, och om 
själva innehållet inte egentligen handlar om egen bearbetning. Jag medger att det 
även varit helande och ett slags försoning jag sökt i själva skrivandet, i meningen 
att det är en försoningsprocess i sig att skriva fram erfarenheter och svåra minnen, 
vilket jag nämnde ovan. Benämnandet och uttolkningen av dem är viktiga steg i en 
försoningsprocess.10 Valet att publicera bottnar dock i övertygelsen om att teologi 
behöver relatera till levd erfarenhet och famna även det värsta. Feministiska teolo-
ger, liksom befrielseteologer, visar hur livets ambivalens och tragik behöver benäm-
nas i teologiska tolkningar för att kunna svara sant mot livet och bidra till befriande 
förändring. Förtvivlans rop behöver höras. Det är också viktigt att framhålla skön-
het, då tvetydigheter måste härbärgeras.11 Med Dorothee Sölle menar jag att det 
riktiga livet behöver analyseras, livsomständigheter, och för att göra det behöver 
teologer kunna titta nära. Teologer måste kunna ”läsa kontexten tills den skriker 
efter teologi”.12 Man måste alltså titta nära för att kunna se långt.  

 
9 So)a Camnerin, Försoningens mellanrum: En analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima 

Brocks teologiska tolkningar (Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala Studies in Faiths and Ideologies 
#$; Uppsala: Uppsala Universitet, !""&). 

10 Om olika steg i en försoningsprocess, se So)a Camnerin, Försoningens mellanrum, samt So)a 
Camnerin & Arne Fritzson, Försoning behövs (Stockholm: Verbum, !"#!), s. #"'–#"$. 

11 I min avhandling presenterar jag exempelvis teologerna Alyda Faber, Katherine Sands och Rita 
Nakashima Brock som samtliga framhåller detta. Camnerin, Försoningens mellanrum. 

12 Dorothee Sölle, On Earth as in Heaven: A Liberation Spirituality of Sharing (Louisville: West-
minster John Knox, #$$(), s. ix. 
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Förutom att motivera valet att skriva fram det personligt erfaret värsta utifrån 
vad försoningsprocesser kräver, samt att teologi förutsätter att kontexter skrivs 
fram i det nära perspektivet, kan det motiveras utifrån kunskapsteori. Med auto-
etnogra(ska metoder13 beaktas personliga fysiska känslor, tankar och emotioner, 
för att de betraktas som viktiga i kunskapssökandet. Det handlar om ett kunskaps-
sökande med hjälp av kroppen. För Heather Walton ger autoetnogra(ska metoder 
kunskap om sådant som inte skulle varit möjligt med ett mer abstrakt fokus. På 
samma gång är det viktigt att betona att det inte handlar om att presentera ett au-
tentiskt själv på boksidorna, utan ett själv såsom det framställs genom orden. Detta 
måste självklart göras med etisk medvetenhet, vilket exempelvis innebär att und-
vika onödiga och utelämnande detaljer, ha viss distans till de egna erfarenheter man 
skriver fram, vara noga med att skydda de andra som direkt eller indirekt berörs av 
texten, samt att få ett medgivande från de som man skriver om.14 

Musik 
Så vad tillför då musik – om kontext, teopoesi och erfarenhetsnära skrivande ger 
byggstenar för teologi som vill se långt? Musikern och teologen Maeve Heaney 
menar att musik är den konstform som mest tydligt kräver människors uppmärk-
samhet eftersom den inte är statisk. Musik förändras i tiden och musiken är inte 
separerad från lyssnarens perception och reception. Detta ser hon som musikens 
speci(ka natur. Musik fungerar operativt på människans medvetande och har 
makt att förändra det. Det går ännu inte att svara hur musik påverkar den som 
lyssnar, men att den gör det, har inte minst neurovetenskap kunnat påvisa.15  

Som jag redan nämnt är jag personligen hjälpt av att skriva teologi till musik. 
Musiken hjälper mig att både vara kvar i nuet och lyfta blicken. Musiken ger nya 
perspektiv, tankar och bilder. Den kan också lugna och trösta. Det (nns en rad 
undersökningar som visar på musikens positiva e,ekter. Musiklyssnande och utö-
vande kan läka fysiskt sjuka, bidra till helande för traumatiserade, få hjärnan att 

 
13 Begreppet användes först inom antropologin, men har spridit sig till -er discipliner. Se exempel-

vis Sara Johanssons avhandling, Rytmen bor i mina steg: En rytmanalytisk studie om kropp, stad och 
kunskap (Geographica #!; Uppsala: Uppsala Universitet, !"#(), s. (#. 

14 Walton, Writing Methods, s. xxviii–xxxi. 
15 Maeve Louise Heaney, Music and Theological Method: A Lonerganian Approach, i Theological 

Studies %%.( (!"#'), s. '%&–%"(, här s. '$". 
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utvecklas. Det är bra för stressade personer att sjunga i kör.16 Sådana undersök-
ningar förklarar delvis mina inledande frågor om varför musik kan hjälpa ett nyfött 
spädbarn att vilja leva igen. Ändå är det är inte dessa perspektiv som står i fokus 
här, inte heller musikens teologi.17 Jag är intresserad av vad musiken i sig bidrar 
med till teologin.  

Om poesi kan skapa samtidighet, förbinder ord med kropp, gör musik det än 
mer påtagligt. Musik blir till i ett samspel med den fysiska värld vi lever i, genom 
olika ljudvågor och vibrationer som når våra hörselorgan. Musik skapar rum och 
möjligen rymd, på grund av att den själv inte är beroende av lokalisering. Ljud kan 
fylla ett helt rum, oberoende av var ljudkällan är. Ljud omger den som lyssnar.  

Musikern och teologen Jeremy S. Begbie jämför musik med närvaro. Musik 
öppnar upp rum av omnipresens, menar han, också på grund av att musikens olika 
ljud intar samma utrymme. Musikens språk bygger inte mening genom skillnad, 
oftare genom likhet och attraktion, toner och ackord som stämmer med varandra. 
Musikstycken och låtar bygger på repetitioner med variationer som i grunden vilar 
på en viss tonskala och grundmelodi, i vissa fall en refräng och verser som återkom-
mer. Musik skapas genom toner som leder över i andra toner och som ofta klingar 
kvar i de efterföljande tonerna. Ljud kan höras genom andra ljud. Musikens språk 
bygger inte på motsättningar utan på harmonier. Melodier och musik harmonierar 
snarare än di,erentierar, även om harmonier även kan vara dissonanta. Varje ton 
får mening i relation till andra, en ensam ton blir inte musik. Begbie betonar att i 
musiklyssnande be(nner man sig mellan toner. Ett musikstycke är en rörelse, stro-
fer som följer på strofer, toner på väg från den ena till den andra. Musiken i sig är 
en slags ström med mellanrum, ett kontinuerligt överlämnande.  

I När larmet tystnar hörs tonen skriver jag metaforiskt om en ton som ljuder 
genom universum och om mitt sökande efter den tonen. Jag beskriver hur tonen 
alltid ljuder, som en påminnelse om en närvaro som aldrig överger, som ett rop på 
oss, ett slags ”kom” och ”var inte rädd”. Jag skriver utifrån egen erfarenhet att to-
nen hörs bäst när larmet runtomkring tystnar. En sådan händelse var, när jag i en 
turbulent period med mycket oro kring vårt barn, allvarliga händelser och en slags 
ständig beredskap, på avstånd hörde musik. Det var en säckpipeblåsare som 

 
16  Se exempelvis hemsidan Den kulturella hjärnan, http://www.kulturellahjarnan.se/sv/hem/, 

hämtad !& mars !"!#. Se även exempelvis Amy McDermott, At the Nexus of Music and Medicine, 
Some See Treatments for Disease, i Science and Culture ##&.* (!"!#), s. #–*, https://www.pnas.org/con-
tent/pnas/##&/*/e!"!+%+"##&.full.pdf, hämtad !& mars !"!#.  

17 Jfr exempelvis Jonas Lundblad, Musikens teologi och det gåtfulla folkets identitet, i Svensk kyr-
kotidning #"$.!# (!"#(), s. *!"–*!(.  
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spelade på Mariatorget. Solen sken och toner, kärva och vemodiga, uppfyllde plat-
sen och rummen, både de yttre och inre. Musiken gick rakt in. Jag stod länge på 
torget och bara andades, lyssnade, lät mig vaggas, fyllas, tröstas. Jag blev lugn och 
fascinerades även över instrumentet som sådant, säckpipa, vilket jag som barn all-
tid älskat. Detta medeltidsinstrument där endast sju toner kan spelas, med en 
grundton som alltid ljuder. Det var en slags djup igenkänning som drabbade mig, 
en känsla av hemhörighet i ett större sammanhang.  

Vi människor uppfattar ljud på grund av vibrationer i luften, vibrerande fy-
siska kroppar. Att vi kan känna musik är inte så konstigt då. Musik i sig genererar 
rörelser i den som lyssnar och den kan väcka kroppsliga sensationer. Jag har i båda 
mina senaste personliga böcker skrivit om musik som något som vi upptäcker sna-
rare än upp(nner och exempelvis fascinerats över det faktum att urfolk ofta 
sjunger på samma melodier, pentatoner. Även om de aldrig tidigare har trä,ats kan 
de börja nynna på samma sång. Musiken (nns också i själva skapelsen, i fåglars och 
valars sång, i vatten som brusar och i vågornas skvalpande, i vinden, i prasslande 
löv.  

Om det (nns en rytm som är nedlagd i skapelsen som går igen från fåglarnas 
vingslag till våra egna hjärtslag och om det (nns toner som går igen i skapelsen, 
sånger som kan kännas igen hos urfolk över hela världen och i valarnas sång, är det 
inte konstigt att igenkänning kan uppstå.18 Det (nns toner som ljuder genom hela 
tillvaron. De bygger igenkänning, skapar band till det som går utöver det egna ja-
get, till det som förbinder med andra. Rent fysiskt är det inte heller så märkligt med 
tanke på de vågor de är, ljudvågorna, som rör sig mellan människor, och mellan 
människor och djur. De förbinder världen.  

Teomusik 
Maeve Heaney lyfter fram hur musik möjliggör kommunikation i ett samtidigt de-
lande, till skillnad mot i verbal eller konceptuell kommunikation där budskap 
sänds och tas emot. Utifrån (losofen och kunskapsteoretikern Bernhard Loner-
gans studier av mänskligt medvetande och kognition hävdar hon att musik be(n-
ner sig i den erfarenhetsbaserade nivån av mänskligt medvetande där den frigör och 
utökar uppmärksamheten. Med Lonergan lyfter hon fram olika erfarenhetsmöns-
ter genom vilka vi människor interagerar med världen: praktiska, biologiska, 

 
18 So)a Camnerin, När livet stramas åt skärps blicken (Stockholm: Verbum !"#'), s. '". Jfr även 

Gerard Willemsen, Gud i Sápmi: Teologiska funderingar i samiskt perspektiv (Stockholm: Vulkan 
!""$). 
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intellektuella, estetiska, artistiska, dramatiska, mystiska och religiösa. Det estetiska 
mönstret beskriver hon som placerat mellan det biologiska och intellektuella. 
Detta bjuder in till deltagande snarare än förklaring, en strävan efter sanning och 
värden utan att behöva de(niera. Här (nns öppenhet för kommunikation utan 
absoluta svar. I detta mönster tas musiken emot.19  

Jag lyssnade ofta till musik under de två perioder jag var sjukskriven. Vid ett 
tillfälle var det i en gångtunnel mellan två tunnelbaneperronger.  

Jag blev sjukskriven. Det var inte bra att pulsen inte gick ner, att ha psykosomatisk 
smärta i armarna, att det var svårt att äta, att ramla ihop emellanåt och att det fanns en 
isplatta i bröstet. Så jag sjukskrevs, på obestämd tid, eller som det fungerar i sjukskriv-
ningssverige, i ett par veckor i taget. Jag gick in i det avskärmade. Det behövde dock inte 
vara tyst. Jag lyssnade ofta till musik.  

Denna gång, på väg mellan en tunnelbanestation och en annan, lyssnar jag på en sexton 
minuter lång folkvisa i ambient jazztappning. En visa på norska med sångerskan Agnes 
Buen Garnås och saxofonisten Jan Garbarek. Musikstilen som sådan är suggestiv och 
verkar syfta till att "ytta fokus bort från självet. Musiken hjälper min blick att fokusera, 
se, människorna. Nu börjar även mina steg sakta ner till långsammare tempo, livet saktar 
ner. 

När larmet tystnar och trycket minskar, pulsen sjunker och stegen dämpas, kommer 
människorna fram. En efter en. De blir synliga, tar gestalt, får kropp, ansikte, mimik, 
färg och uttryck. I denna långa underjordiska transport till nästa tunnelbaneanslutning, 
framträder därför människorna. Varenda en. Som skärvor av en mosaik. Varje människa 
en strålglans, en återspegling. Varje människa en avbild, oändligt älskad, helig, nästan 
som en Gud. 

Det gör något med människosynen, också detta faktum att inte kunna arbeta. Det är en 
övning i människosyn, för den prövas hårt då. I teorin kan man vara medveten om att 
en människa får sitt värde i det hon är, inte på grund av det hon gör, men när det handlar 
om en själv kan det vara svårare att ta in. Det är inte självklart. Det är en prövning att ta 
in det, under en sjukskrivning, att även man själv är värdefull i den man är, inte i det man 
gör. Insikten att alla är, gåvor till den här världen. Varenda människa i de underjordiska 
halvdunkla passagerna, är gåvor.  

Han som haltar fram med två kryckor, en gammal man. De otroligt stajlade supervackra 
unga kvinnorna med långt svart hår, välsminkade, med kläder som ser ut att vara skräd-
dade till just dem och med väskor, välmatchade, designade av rätta huset. De som också 
har oändliga djup inom sig, varje människa en brunn. De som ser obemärkta ut, omärkta 
av livet, starka, på väg. De som går med snabba steg, portfölj, slips, snygga kappor, bälte 
i midjan, välputsade skor. De som också en gång ska dö. De som också, alla, emellanåt 
drabbas av mörkret, tvivlet, som också blir små till slut. De som går långsamt, pratar med 
varandra, ser ut att vara på väg till ett café. De som inte har någonstans att bo, bär på 
tung packning i en vagn, en kundvagn full med saker, hela livet i blå plastsäckar. De som 

 
19 Heaney, Music and Theological Method, s. '&%. 
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sitter med utsträckt hand, vädjande ögon, en hårlock som faller ner, en schalett som döl-
jer det mesta av håret. De unga killarna, som går i grupp, som pratar starkt, skrattar, bär 
jeans, har sneakers. Alla tillsammans, så måste det vara tänkt, i en mosaik, återspeglar 
Gud, sammanfogade.20  

Jag påstår inte att detta är det bästa exemplet på att musik är ett metodiskt teolo-
giskt redskap som hjälper oss att se längre, men det är ett exempel. Det jag däremot 
påstår är att det behövs teologi som kan hjälpa oss att se längre och ge oss nya per-
spektiv. Det behövs teologi som utgår från, benämner och tolkar erfarenheter, 
även de svåra, och som ger resurser att försonas med livet i all sin tvetydighet. Det 
behövs teologi som kan famna och tolka förtvivlan, förluster, för att på detta sätt 
skapa resurser till förändring, livsmening och förbindelse. Teologi behöver kunna 
tyda levd verklighet, faktiska livsvillkor, för allt levande. Sådan teologi kan säkert 
formuleras på berg, där vi ser långt, men också i mörka tunnlar när vi lyssnar på 
musik. 

I den här artikeln har jag resonerat kring hur teologi görs och vad den blir med 
ett erfarenhetsnära perspektiv och med konstnärliga uttryck i form av poesi och 
musik. Jag har särskilt lyft fram musikens speci(ka bidrag med begrepp som sam-
tidighet, närvaro, utvidgad uppmärksamhet, även dess e,ekter som tröst och bred-
dade perspektiv. 

Det har handlat om att titta nära och lyssna, för att se långt.  
 
 
 
 

 
20 So)a Camnerin, När larmet tystnar hörs tonen (Stockholm: Verbum, !"!"), s. *"–*#. 



 

Sápmi och svenska staten: Nu ska 
sanningen fram! 
Kjell-Åke Nordquist 

I ett pressmeddelande den & juni #$#$ meddelar den svenska regeringen att man 
ställer medel till förfogande för Sametinget att genomföra ”en förankringsprocess 
hos det samiska folket, inför en kommande sanningskommission”. 

Den svenska regeringen har därmed, efter *eråriga överväganden hos olika 
myndigheter, visat sig beredd att stödja en typ av process som redan klarats av i 
såväl Norge som Finland. I Norge har därtill en sannings- och försoningskommiss-
ion inrättats #$!) och planer (nns för en liknande i Finland. Dags därmed även för 
Sverige att falla in i trenden såväl i Norden som internationellt, att bearbeta en 
kränkande historisk erfarenhet hos en ursprungsbefolkning som den framväxande 
staten inte förmått varken respektera eller skapa hållbara relationer till. 

Sannings- och försoningskommissioner är inget okänt fenomen internation-
ellt, med gott och väl över -$ sådana sedan !&+$-talet, och där den sydafrikanska 
från !&&" nog är den mest kända. Den har varit en förebild för många andra och 
ofta mindre resursstarka kommissioner. Gemensamt för alla har varit, att de ut-
gjort instrument för att vid en påbörjad övergång till demokrati ta itu med de mo-
numentala moraliska och politiska orättvisor som ett inbördeskrig, eller en period 
av våldsamt förtryck under en diktatur, förorsakat.1 

Begreppet ”sanning” är ibland det centrala i sammanhanget, ibland med tilläg-
get om ”försoning”. Någon tydlig princip för det ena eller andra är svår att urskilja 
mer än att den regering eller organisation som ger mandat åt en kommission san-
nolikt avstår från försoningsbegreppet om det riskerar att bli till en för stark poli-
tisk eller kanske social utmaning. Begrepp skapar inte sällan förväntningar och 

 
1 Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions (London: 

Routledge, !""!).  
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omskrivningar som talar om kommissioner för ”historiska klarlägganden” eller lik-
nande är inte ovanligt. 

”Övergångsrättvisa” (eng. transitional justice) är den ursprungliga nyckelter-
men för att motivera inrättandet av sannings- och försoningskommissioner. När 
det etablerade rättssystemet inte förmår hantera till exempel folkmord, försvinnan-
den eller kränkningar i tusental, behövs – är tanken – en period av uppgörelse, där 
sanningen, ansvaret och initiativet att så långt som möjligt reparera, blir ett sätt att 
lägga bakom sig en besvärande historia. I väntan på ett fungerande rättssystem får 
man, för demokratins och det gemensamma bästas skull, göra eftergifter och nöja 
sig med det näst bästa.  

Dessa kommissioner har kommit att utveckla en praxis och metoder som går 
utöver vad en rättegång kan åstadkomma. Med *era decenniers erfarenheter som 
underlag har sannings- och försoningskommissioner skapat en arbetsmodell, en 
vokabulär och ett perspektiv på hur systematiska kränkningar av mänskliga rättig-
heter kan hanteras. De har visat att de har förmåga att ta fram både information 
och erkännanden – allt i olika grad och med olika förtecken – av ett slag som sed-
vanliga rättegångar, om de alls kommer till stånd, inte förmår göra.  

I detta sammanhang har också begreppet restorative justice2 blivit vägledande, 
som en väg att återställa, restaurera, individer, grupper och samhällen vars relat-
ioner och fysiska miljö varit kränkt under den tid som sanningskommissionen stu-
derar. Dessutom är det många, både o,er och på annat sätt berörda personer som, 
alldeles oavsett den juridiska dimensionen, (nner stor tillfredsställelse i att förbry-
tare träder fram, berättar och – ibland – även erkänner sina handlingar och sin 
skuld. 

Ett annat exempel, vid sidan om restaurativ rättvisa, är betoningen av helande 
och återställande. I sin slutrapport kommenterar och beskriver den sydafrikanska 
sannings- och försoningskommissionen sin syn på just denna aspekt: 

Certainly, amnesty cannot be viewed as justice if we think of justice only as retributive 
and punitive in nature. We believe, however, that there is another kind of justice – a 
restorative justice which is concerned not so much with punishment as with correcting 
imbalances, restoring broken relationships – with healing, harmony and reconciliation. 
Such justice focuses on the experience of victims; hence the importance of reparation.3 

 
2 Martha Minow, Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass 

Violence (Boston: Beacon Press, #$$&). 
3	Final Report (Johannesburg: Truth and Reconciliation Commission, #$$&), https://www.sahis-

tory.org.za/archive/trc-)nal-report-volume-#, hämtad !& mars !"!#. 



Sápmi och svenska staten: Nu ska sanningen fram! +' 

Här betonas samhällets helande och vikten av kompensation till alla drabbade, och 
detta betraktas som ett uttryck för en rättvisa som för kommissionen var mera be-
tydelsefull än punitiv och retributiv rättvisa. 

Med sin användning av ett brett sannings- respektive rättvisebegrepp, kopplat 
till insatser för helande och materiell utveckling, försöker många kommissioner att 
lägga en del av landets gamla historia bakom sig, och samtidigt lägga grunden för 
en ”ny historia” framför sig. Naturligtvis är detta ingen lätt uppgift. Inte minst 
brukar organisationer – nationella och internationella – som särskilt bevakar och 
tillvaratar o,rens rättigheter kritisera kommissioner vars mandat kan innebära 
stra,rihet i utbyte mot information, vilket till exempel var det bärande elementet 
i den sydafrikanska kommissionens arbete.  

Poängen här är inte att försköna sannings- och försoningskommissioner – de 
har sina egna både kort- och långsiktiga problem. De är exempel på hur ett sargat 
samhälle försöker komma på fötter, ofta med utmanande avvägningar att hantera. 
Dessutom lider de ofta av bristande resurser eller kompetens, precis som många 
andra samhällsfunktioner också gör i länder efter krig eller diktaturperioder.4 

Vitboken 
Det ska påpekas här, att sanningskommissioner och deras rapporter som koncept 
är annorlunda än vitboken. Det (nns en tradition bland länder och även organi-
sationer att efter omvälvande och ibland kanske generande eller tidigare hemlig-
stämplade åtgärder ge ut en vitbok för att så att säga lägga korten på bordet, berätta 
vad man kan berätta och även närma sig frågan om ansvar, orsaker och möjliga 
åtgärder i efterhand. 

Informationen som en sanningskommission tar fram skall, om det är en öppen 
och demokratiskt förankrad kommission, helst re*ektera alla sidor i en kon*ikt, 
och framför allt det som i historieskrivningen ofta hamnar allra sist: o,rens, de li-
dandes, de marginaliserades, de drabbades erfarenheter. Medan vitboken är en of-
(ciell redogörelse av till exempel utrikespolitiska frågor eller en särskild politisk 
händelse, så är sanningskommissionens rapport en bred och folkligt förankrad be-
rättelse – kanske om samma händelse. 

 
4 Kjell-Åke Nordquist, Reconciliation as Politics: A Concept and Its Practice (Eugene: Pickwick 

Publications, !"#%). 
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Fyra dimensioner i en sanningskommissions arbete 
En sanningskommission arbetar med att ta fram så många svar som möjligt på frå-
gan om vad som hände, samtidigt som den ofta, men inte alltid, ställer frågan om 
vem som var ansvarig. Den arbetar med såväl o/ciella dokument och redogörelser 
som med individuella och personliga erfarenheter som grund. Rapporter och an-
nat material från sanningskommissioner har därför både en beskrivande och en 
moralisk-etisk, ibland bekännande, dimension. Och de behandlar såväl den indivi-
duella som samhälleliga nivån. I tabellform kan detta beskrivas som nedan. 

Tabell: Sanningen ur fyra perspektiv hos en Sanningskommission 

   Typ av information 
 
  Beskrivande Ansvarighet  
 
 Individ Vittnesmål Förövares 
  (o,er/förövare/ medgivanden 

Nivå övriga observatörer) 
 
 Samhälle Vitbok Kompensation
  Utredningar Ursäkter 
   Lagändringar 

 

Sanningskommissioner efter kolonisering? 
Vad har nu ovanstående introduktion om sannings- och försoningskommissioner 
och deras kännetecken idag, med samer och en samisk sanningskommission att 
göra? 

Samerna är Nordeuropas enda ursprungsbefolkning. I århundraden har de be-
bott, befolkat och brukat Nordkalotten, med sin kultur, sina språkliga varianter 
och sina varierande kontakter med omgivande folk och länder.  

Den kolonisation som samerna, i likhet med nordamerikanska och australien-
siska ursprungsbefolkningar, blivit utsatta för genom historien, är som process ut-
dragen över en *erhundraårig period. Den var ett slags politiskt och ideologiskt 
kontroll- och exploateringsprojekt iscensatt i kulturellt, religiöst och ekonomiskt 
avseende över generationer.  
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Skillnaden mellan samernas historia å ena sidan och moderna och kanske kort-
variga inbördeskrig eller diktaturperioder å den andra är påtaglig. Det är rimligt att 
tänka sig att dessa skillnader också bör prägla förutsättningarna för arbetet i san-
ningskommissioner efter så skilda historiska processer. Vi måste därför fråga oss: 
är begreppen, metoderna och frågeställningarna från de sannings- och försonings-
kommissioner som vi hittills lärt känna, användbara ingångar och beskrivningar av 
de oförrätter som det samiska samhället upplevt?  

Två internationella exempel  
I Australien har en process pågått sedan !&&! som involverat en rad olika organisat-
ioner och myndigheter. Processen syftar till att (nna former för att berätta san-
ningen, truth-telling, om de historiska relationerna mellan nybyggarna och den re-
dan existerande lokala befolkningen, aboriginer. Sedan #$!) pågår, som ett resultat 
av detta arbete, i delstaten Victoria en förberedande process för etablerandet av 
fördragsbaserade framtida relationer mellan ”Aboriginals and non-Aboriginals”. 
Victoria blev vidare i juli #$#$ den första delstaten i landet att tillsätta en kommiss-
ion för sanning och rättvisa, för att formellt lyfta fram och erkänna de historiska 
oförrätter som begåtts inom delstaten mot dess ursprungsbefolkning.  

Kanada har på ett liknande sätt uppmärksammat en period i landets historia 
när barn från ursprungsbefolkningen tvångsplacerades i internatskolor. Mellan 
!)+$ och !&&% tvångsplacerades över !"$ $$$ barn på detta vis, och där de i många 
fall utsattes systematiskt för allvarliga kränkningar. En sannings- och försonings-
kommission arbetade mellan #$$) och #$!" med att blottlägga vidden av detta sy-
stem, och i en av dess rapporter ges &- rekommendationer om insatser på olika 
samhällsnivåer, för att i någon mening reparera e,ekterna av det förgångna.5  

Det är viktigt att notera att för såväl Kanada som Australien och i vårt fall Sve-
rige och övriga berörda nordiska länder så handlar det om etablerade demokratier. 
Det är inte en enskild händelse, ett visst styrelseskick eller liknande som ska gott-
göras. Istället handlar det om hur landet som sådant etablerades. Problemet för 
dessa stater är deras självförståelse. Lagstiftning, exploatering, språkpolitik, med 
mera, uppfattas inte av den stora allmänheten och de *esta politiker som något 
som skulle skapa en orättvisa eller kunna vara ett problem: vi är ju en demokratisk 
stat och har följt alla demokratiskt fattade beslut. 

 
5 Canada’s Residential Schools: The Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of 

Canada (Kingston: McGill-Queen’s University Press, !"#+). 
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Ett liknande självförståelseproblem (nns i den svenska situationen, där vi till 
exempel behöver fundera över det bakomliggande budskapet när en svensk dom-
stol beslutar att samer har rättigheter i samband med utövandet av jakt och (ske – 
en verksamhet som de ägnat sig åt under hela sin sociala existens, det vill säga sedan 
långt innan den svenska staten existerade.  

Exemplen Australien och Kanada har det gemensamt med de traditionella san-
nings- och försoningskommissionerna, att de har förmedlat ett oerhört stort antal 
berättelser och så långt som möjligt skapat en grund för återställelse och reparation 
av en historisk oförrätt. So far, so good, kan man säga, men just vid denna punkt 
uppstår den avgörande frågan: är den historiska oförrätten i Australien, Kanada 
och för den delen Sveriges relation till samerna, över huvud taget jämförbar med 
Sydafrikas apartheid, med Chiles militärdiktatur, eller folkmordet i Rwanda – tre 
historiska händelser/perioder som resulterat i formativa försoningsprocesser? Ris-
kerar vi en sammanblandning av historiska realiteter vilka egentligen förtjänar 
självständiga såväl begrepp som analyser och åtgärder, för att kunna leda till en be-
stående rättvisa? 

Att jämföra sanningskommissioner efter kolonisering 
respektive inbördeskrig  
Det (nns åtminstone fem kvalitativt annorlunda omständigheter som skiljer ut sa-
mernas situation på Nordkalotten från de typexempel på sanningskommissioner 
som nu används som retoriska och praktiska exempel i framför allt Norge och Sve-
rige, när länderna genomför förankringsprocesser och, så småningom, inför san-
ningskommissioner, som ska bearbeta en historia av ”förnorskning”, som det heter 
i det norska sammanhanget, och kolonisation. 

För det första är den svenska statens expansion norrut och in i Sápmi en mång-
hundraårig, det vill säga generationsöverskridande historisk process. Den saknar i 
detta avseende väsentliga likheter med ett modernt inbördeskrig, en period av dik-
tatur, eller en våg av politiskt förtryck och kränkningar i en modern statsbildning 
under !&$$- eller #$$$ talet, vilket varit det stora *ertalet sanningskommissioners 
bakgrund och arbetsmaterial.  

Som en konsekvens av detta (nns inte heller ett antal nu levande individer som 
personi(erar den utmanande periodens händelser – ingen president, kung eller mi-
litär erövrare som, om denne eller dennes hantlangare handlat annorlunda, skulle 
ha kunnat förhindra en situation eller längre utvecklingsprocess. (Därmed inte hel-
ler någon central person som skulle kunna ändra sig, uttala ånger, eller på annat 
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sätt medverka till ett psykologiskt eller socialt helande.) Relationen o,er – förövare 
blir en helt annan än i de berömda hearings som *era sanningskommissioner ar-
rangerat. 

Detta leder, för det andra, till frågan om ansvarighet. Är det möjligt att med 
moralisk auktoritet uttrycka ursäkter, be om förlåtelse, tillgift eller vilket ord vi nu 
vill använda, för händelser som ligger generationer tillbaka i tiden, eller som ligger 
bortom den kontroll som en institution eller tradition har idag? Många skulle 
hävda att det är möjligt för en representant för en institution, till exempel en kyrka 
eller en statlig myndighet, att inom ramen för sin kontinuitet över tid förmedla 
moraliskt hållbara ursäkter för gångna tiders missförhållanden. Utifrån samma vill-
kor skulle man också kunna säga att det inte är möjligt för, eller rimligt att begära 
från, exempelvis sentida släktingar till personer som begått förbrytelser, att be om 
ursäkt å dessa historiska personers vägnar. Det individuella ansvaret försvinner när 
en person avlider. 

Det har visat sig att många företrädare för exempelvis ursprungsfolk har uttalat 
stor uppskattning för uttalanden från företrädare för stater som uttryckt självkri-
tik, ursäkter och önskan om nya relationer, medan andra har villkorat sin uppskatt-
ning med krav på att se konkreta förändringar innan man tar sådana uttalanden på 
allvar. 

En tredje skillnad är att det hos de traditionella sanningskommissionerna van-
ligen (nns ett drag av brådska och nödvändighet (urgency). De uppfattas som vik-
tiga bidrag till en pågående politisk process liksom till hela den samhällsomvand-
ling mot ett mera demokratiskt samhälle som inletts. När det gäller en samisk san-
ningskommission, däremot, så är det (tyvärr) ett faktum att en majoritet av Sveri-
ges befolkning är oförstående till det politiskt nödvändiga i en sanningskommiss-
ion: varför just nu, och inte förr – eller senare? 

Detta hör samman med en fjärde skillnad vilken är den ofta slående okunnighet 
om den samiska historien och situationen idag, med tillhörande risk för naivitet 
och tro på vilseledande påståenden, som inte bara de *esta svenskar utan även in-
vånare i övriga berörda länder i Norden (och förmodligen även Ryssland) lever 
med. Olikheten är i detta avseende total mot de tre exempel vi använt ovan: ingen 
som bodde i det drabbade landet svävade i okunnighet om vare sig folkmordet i 
Rwanda, apartheid i Sydafrika eller Pinochets militärdiktatur i Chile, och därmed 
också om behovet av en kommission av något slag. 

Slutligen, den femte skillnaden gäller förutsättningarna för reparation och åt-
gärder för att komma till rätta med vad som orsakade de oförrätter som behandlats. 
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Den kommission som väljer att inte bara samla in information och göra den 
tillgänglig i ett analytiskt sammanhang, utan också formulerar rekommendationer 
för insatser som bör genomföras för att undvika en upprepning eller fortsättning 
av orättfärdiga förhållanden, riskerar att skapa förväntningar som inte kommer att 
infrias. Samtidigt (nns det sannolikt en stor förväntan på just det senare. Det vore 
en snopen avslutning på ett gediget arbete att inte formulera lärdomar av det-
samma.  

För den traditionella sanningskommissionen är det jämförelsevis enkelt att for-
mulera krav på, exempelvis, en ny konstitution som lagfäster grundläggande 
mänskliga rättigheter, en reformering av militär och polis, eller ett avska,ande av 
dödsstra,. För en sanningskommission efter en månghundraårig koloniseringspe-
riod i ett demokratiskt land är det helt andra och betydligt mera kreativa och ad-
ministrativt utvecklade koncept som krävs för att respekt, rättigheter och reparat-
ion ska gå hand i hand i en förändringsprocess. Som nämndes ovan har delstaten 
Victoria i Australien inlett ett arbete med att förbereda för förhandlingar om ett 
fördrag med dess ursprungsbefolkning. För en federal stat som Australien, liksom 
Kanada, är det inte onaturligt att tänka i termer av fördrag och territoriellt baserade 
rättigheter. För en enhetsstat som Sverige, som samtidigt har starkt kommunalt 
självstyre, inkluderande vissa frågor med vetorätt, är det sannolikt andra vägar som 
måste prövas för att (nna en hållbar och praktisk form för framtida relationer mel-
lan samer och det övriga svenska samhället. 

Avslutningsvis 
Vi kan här avslutningsvis bara konstatera att utmaningen för en sanningskommiss-
ion om den svenska statens oförrätter i sina relationer med Sápmi från historisk tid 
och fram till idag är att sammanlänka analysen av faktisk politik och praktik från 
olika århundraden med attityder och värderingar som skiftar över tid, till en bild 
som ska förmedlas till och vinna gehör hos en i huvudsak okunnig svensk allmän-
het. Bara det är en pedagogisk utmaning av rang. Om detta arbete dessutom skall 
resultera i ett antal åtgärder kommer vi till nästa och för denna process helt avgö-
rande fråga: hur ser den relation ut som skapar respektfulla, fungerande och ömse-
sidigt värdefulla relationer mellan Sápmi och den svenska staten?  

Sannolikt kan ingen och bör ingen säga alltför mycket om detta just idag, om 
tanken med en sanningskommission är att skapa nya och mer konstruktiva förut-
sättningar för en dialog kring dessa frågor. 
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Att arbeta i sin anletes svett: Om arbete 
som lek, kallelse och vision 
Susanne Wigorts Yngvesson 

Att arbeta i sitt anletes svett. Det är ett uttryck som troligen håller på att försvinna. 
Om det uttalas görs det med en ironisk blinkning av den som inte själv bokstavli-
gen gör just det: arbetar så att svetten lackar. Folk i allmänhet är inte rädda för att 
svettas, snarare upphöjs frivilligt vald fysisk ansträngning som ett hälsoideal. Vi be-
talar till och med för att svettas i särskilda lokaler ägnade för träning och utmatt-
ning. Sådan ansträngning anses dock inte som arbete utan som något man gör vid 
sidan om arbetet, om man inte förtjänar sitt uppehälle med idrott förstås. För en 
lönearbetande akademiker eller tjänsteman hör arbetet i sitt anletes bokstavliga 
svett till undantagen. Man kan förvisso undervisa i varma lokaler och av den an-
ledningen svettas ymnigt, men det beror då inte på en intensiv fysisk ansträngning. 
Att tjänstemannen eller akademikern i regel inte svettas på jobbet utesluter inte att 
han eller hon arbetar och sliter för brödfödan. Vi kan få många timmars övertid 
och vara slutkörd innan det är dags för en fysisk ansträngning som väcker endor(-
nerna och får kroppen att svettas. 

Det inledande resonemanget pekar på en kluvenhet mellan hur vi förstår vår 
uppgift i världen och vilka förmågor vi kan utveckla. Det är en kluvenhet som är 
relaterad till det moderna samhället, till välfärdssamhällets förvärvsarbete och till 
separationen mellan arbetstid och fritid. Den kluvenheten har inte endast med 
arbetets mening och syfte att göra utan också med den religiösa trons relevans i det 
o,entliga rummet. Parallellt med arbetets indelning mellan privat och o,entligt 
har också meningsfrågorna förändrats. Det skriver jag inte som en värdering utan 
som ett konstaterande utifrån Charles Taylors beskrivning av sekulariseringen och 
dess orsaker som ökad rörlighet och sökande efter autenticitet. 1  Max Weber 

 
1 Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 

!"#&), s. *!(–*%!. 
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menade att vår tid har avförtrollats, det vill säga att moderniteten medförde en 
tekni(erad och inomvärldslig uppfattning om moralen och tillvaron vilket även 
fått konsekvenser för arbetets betydelse som meningsbärande och inte endast 
nytto- och verksamhetsorienterad. Om vi sedan vill ge Weber rätt i att skilja mellan 
romersk-katolska och protestantiska länders synsätt på arbete och yrke som kallelse 
och livsuppgift är delvis en annan fråga, men iakttagelsen utifrån Webers argument 
är värd en diskussion i en sekulär tid.2 Avförtrollningen gällde ju inte endast reli-
gionens roll utan hela samhällets syn på sammanhangen där även religionen har 
blivit en del av arbetslivet eller demokratisystemen snarare än ett grundvillkor för 
helheten. Med religion menar jag då inte en speci(k religion eller att teokratier 
skulle vara mindre avförtrollade, utan ett synsätt på världen där utgångspunkten 
är Mysteriet snarare än Organisationen. 

Den politiska inramningen kommer jag inte att fördjupa i artikeln men den är 
relevant utifrån det som är huvudfrågan, nämligen arbete som kallelse: ett sätt att 
vara och förstå sig själv i världen. Om vi frigör förståelsen av arbete som avgränsat 
endast till lönearbete, hur påverkar det hur vi ser på meningsfulla uppgifter? Kan 
en fjällvandring, en löprunda eller lek betraktas som arbete? I artikeln kommer jag 
att diskutera arbete som kallelse och på vilka sätt det är relevant i vår postsekulära 
digitala tid. 

Att arbeta tills man dör – perspektiv på lång sikt 
Bakgrunden till det inledande ordspråket är hämtat från !&!+ års bibelöversättning: 
”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd.” I Bibel #$$$ lyder det: ”[…] du skall slita 
för ditt bröd i ditt anletes svett” (! Mos. ':!&). I bibelberättelsen kan arbete tolkas 
som ett stra, eller en konsekvens av Adams och Evas löftesbrott mot Gud om att 
inte äta av kunskapens träd. Det är mannen som åläggs att arbeta tills han dör, tills 
han ”vänder åter till jorden”. Språkets allvar och tyngd lever språkligt kvar även i 
en sekulariserad kultur som den svenska där synonymer till att arbeta i sitt anletes 
svett är att slava, träla eller släpa under stor ansträngning. Det sistnämnda, att släpa 
under stor ansträngning, kan förvisso praktiseras under fritidens oavlönade an-
strängningar, men de sammanhangen handlar inte per se om överlevnad. Arbetet 
förknippas alltså teologiskt sett med syndafallet, åtminstone delvis.  

Även om paradiset i konsten framställs som en tillvaro i sus och dus, med över-
*öd av mat som dignar från träden, är inte heller livet före syndafallet arbetsbefriat. 
Omedelbart efter det att människan har skapats till Guds avbild får hon i uppgift 
 

2 Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (Lund: Argos, #$%&), s. ('–*(. 
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att föröka sig och att lägga jorden under sig (! Mos. !:#)). Det problematiska med 
hierarkin lämnar jag åt sidan eftersom poängen just nu är att arbetet bibliskt sett är 
en del av att vara människa. Vi är till och med skapade för att arbeta. Av påven 
Johannes Paulus II har bibeltexten beskrivits som ”det första ’evangeliet om arbe-
tet’”. 

Mot bakgrund av det som sades innan om arbetet som ett slit och en börda, 
kan det verka illvilligt av Gud att skapa människan för att arbeta. Är människan 
Guds slav medan Gud töjer på vilodagen så länge som Gud behagar? Nej, arbetet 
före syndafallet hör samman med att Gud skapar människan till sin avbild, sin 
imago Dei, med förmåga till kreativt och skapande arbete. Genom arbetet kan vi 
enligt detta synsätt, grundat i den naturliga lagen, bli mer av den människa som vi 
var tänkta att bli. Det gäller dock inte under vilka villkor som helst. Arbete kan 
förtrycka människor till att bli slavar. Det måste motverkas bland annat genom en 
helhetssyn på människan och arbetet. 

Påven Johannes Paulus II gör en värdefull distinktion mellan olika sorters ar-
bete med utgångspunkt från begreppet värdighet. Ett första argument är att han 
skiljer mellan subjektivt arbete som motsvarar människan själv och hennes arbets-
process samt objektivt arbete där man använder olika redskap för att utföra uppgif-
terna. När det subjektiva och det objektiva arbetet bidrar till att människan kan 
förverkliga sin mänsklighet uppfylls arbetets värdighet.3 Ett annat argument av på-
ven är att han skiljer mellan arbete och möda. Arbetet är en del av livet medan mö-
dan är en konsekvens av synden. Med det sagt kan även mödan hjälpa människan 
att förverkliga sig själv genom strävsamhet, en dygd och en etik som bejakar för-
mågor och potentialitet genom arbete. Det förverkligande som påven talar om är 
inte vad vi numera i dagligt tal identi(erar som individens självförverkligande av 
den egna personliga viljan, utan ett självförverkligande i andlig och social mening 
som en del av Guds och människors gemenskap. 

Samtidigt ser [kyrkan] det som sin särskilda plikt att utforma en arbetets spiritualitet, 
som kommer att hjälpa alla människor att genom arbetet komma närmare Gud, Skap-
aren och Återlösaren, att medverka i hans frälsningsplan för människan och världen och 
att i sina liv fördjupa vänskapen med Kristus…4 

Synsättet omfattar en universalistisk uppfattning om människan enligt den natur-
liga lagen och angår alltså inte endast romerska katoliker. Däremot har kyrkan, en-
ligt påven, en särskild uppgift att kritisera orättvisor och brott mot mänskliga 
 

3 Johannes Paulus II, Laborem Exercens, i Den katolska socialläran: Dokument $%&$–'($) (Stock-
holm: Veritas, !"#& [#$&#]), nr. +–', !*. 

4 Johannes Paulus II, Laborem Exercens, nr. !*. 
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rättigheter när arbetet kränker och förminskar möjligheterna att leva sin mänsklig-
het.5 Med högtidliga ord förklaras arbetets betydelse i encyklikan Laborem Exer-
cens inledande välsignelse: 

Med arbete avses varje göromål som människan utför, vare sig det är manuellt eller in-
tellektuellt, av vilket slag det än är eller under vilka omständigheter det än utförs. Det 
innefattar varje mänsklig aktivitet som kan och måste erkännas som arbete bland alla de 
aktiviteter som människan är i stånd till och skickad för i kraft av sin natur och i sin 
egenskap av människa. […] Från begynnelsen är [människan] kallad att arbeta.6 

Bakgrunden till påvens resonemang är att arbetet, likt allt annat i livet och i natu-
ren, har ett ändamål (telos) som det strävar mot. Det är därför inte oväsentligt vad 
människan fyller sitt arbete med och hur hon gör det. Att arbeta för det goda och 
rätta gör människan till Guds medskapare i ett samskapande – ett cooperatio – som 
påverkar tillståndet i livet för oss alla och för hela planeten. Att arbeta i sitt anletes 
svett tills man dör är därför kanske något av det bästa man kan göra med sitt liv. 
Påvens nutida uppfattning är även en luthersk. När Martin Luther under reforma-
tionen vidgade kallelsen till att omfatta alla människors uppgifter var det både ett 
upphöjande av den enskildes insats och en fördemokratisk jämställdhetsidé om ar-
betet. Max Weber beskrev den lutherska kallelsetanken som ”otvivelaktigt ny”. 
Våra insatser och plikter i familjen och i samhället är ”den högsta formen för indi-
videns moraliska handlande”, åtminstone såsom Weber tolkade den reformato-
riska kallelseläran.7 

Med Luther på axeln 
Martin Luther beskylls för mycket i svenskars förhållande till arbete. Bilder som 
att Luther sitter på axeln har överlevt de *esta teologiska referenser i folkmun. Vad 
bilden förmedlar är att den lutherska kyrkan är ansvarig för det mentala ok som 
människan arbetar under. Till viss del är associationen förstås berättigad, när plikt 
och kallelse har använts för att förminska möjligheterna för människor att utveck-
las och blomstra eller när ett hårt arbete inte har gett lön för mödan. Framför sig 
ser man de strävsamma småländska torparna, mina egna föregående generationer 
och de som likt Vilhelm Mobergs Kristina och Karl-Oskar (ck packa ihop sina pi-
naler och emigrera efter *era år av missväxt och svält. Den sortens strävsamhet 
(nns i de svenska rötterna och påverkar synen på arbetet som slitsamt och 

 
5 Johannes Paulus II, Laborem Exercens, nr. *, $, !%. 
6 Johannes Paulus II, Laborem Exercens, Välsignelse. 
7 Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, s. (%. 
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pliktuppfyllande. Men det är etthundra år sedan vårt land började resa sig ur fattig-
Sverige. Industrialisering och urbanisering har förenklat livet för *ertalet, i alla fall 
materiellt och ekonomiskt sett. 

Man får lön efter mödan heter det också eller enligt det socialdemokratiska 
talesättet som gällde förr: Gör din plikt, kräv din rätt. Var och en behöver bidra 
efter sin förmåga och möjlighet. Den som fuskar tär på det gemensamma goda. Det 
är, eller har varit, en del av den svenska folkmoralen. Plikten har stimulerat män-
niskor i deras arbete men också hämmat deras möjlighet att utveckla sina 
potentialer. Samhällssystem kan vara både hinder och möjlighet för var och en att 
blomstra, för att beskriva det aristoteliskt. 

Att arbeta ska inte vara skojigt enligt ett hårt sätt att förstå plikten. Man får lön 
för sitt slit så att man kan ha skojigt på fritiden, det vill säga den vila som den arbe-
tande har förtjänat. Enligt detta polariserade sätt att dela in människors tid i arbets-
tid och fritid, separerar vi inte endast de meningsbärande frågorna från livet som 
helhet, utan också vad vi menar att människans uppgift är. Enligt vissa strävsamma 
(fromma) normer är det inte meningen att vi ska ha roligt när vi uppfyller vårt livs-
mål. Bristen på skojigheter som ideal gäller även djur, i alla fall om man får tolka 
den småländska versionen av ”griseknoens” livsmål som enligt Emils pappa Anton 
är att bli julskinka. Emils lillasyster Ida är av en annan uppfattning och tycker att 
grisen ska få springa runt och leka eftersom han tycker det är roligt. 

Anton: Men va e de för stölleprov å springa runt med grisen på de vise?  
Ida: Men griseknoen tycker de e rolit. 
Anton: Rolit å rolit, griser ska inte ha rolit. Griser ska de bli julskinke utå. På de där vi-
set blir han ju mager som en jakthunn.8 

Pappa Antons synsätt avslöjar att han inte tycker att nytta ska kombineras med 
nöje. Varför ska grisen – eller någon alls – ha roligt? Vi ska ju ändå dö. Den som 
har roligt vid fel tillfälle kan inte fullfölja sitt livsmål tycks Antons strävsamma ideal 
förmedla. Grisar ska vara feta för att bli god julmat. Jakthundar ska vara smärta och 
muskulösa för att ha kraft att jaga annan mat som ska ställas på bordet. Och barn 
ska inte ha roligt med djuren eftersom det rubbar meningen med deras mål sett 
utifrån Antons, den vuxne mannens mänskliga perspektiv, där jorden och djuren 
är underlagt människan också i deras arbete mot sitt livsmål att vara till nytta för 
människan. Antons uppfattning är antropocentrisk medan Emils och Idas ut-
gångspunkt är att leken inte syftar till annat än leken för stunden och således är till 
för sin egen skull. 
 

8  Astrid Lindgren & Olle Hellbom, Emil och griseknoen: en "lmberättelse (videoupptagning) 
(Stockholm: Svensk Filmindustri, !""!). 



Susanne Wigorts Yngvesson )% 

Nu har jag *era gånger relaterat arbete till jordbrukarkultur. Kanske var det de 
inledande bibliska referenserna som (ck tankarna att ledas ditåt och till den tid när 
den reformatoriska synen på arbete som kallelse (Beruf) utvecklas, en tid som ju 
var jordbrukarkultur även om det också fanns andra uppgifter. Men få i västvärl-
den (löne)arbetar så nuförtiden. Några kanske brukar jorden för nöjes skull i sin 
trädgård, i kolonilotten eller i sommarhuset, men inte för att överleva. De allra 
*esta som har ett lönearbete (nns inom tjänste- eller servicesektorn, med vård, ut-
bildning och förvaltning. 

Även teologiska referenser hör oftast samman med jordbrukarkulturen. Det 
moderna arbetet kan nämnas i den allmänna förbönen men är exempelvis inte 
påtagligt närvarande i svenska psalmer eller i gudstjänstliturgi. Det är som om 
arbetet i teologisk mening har stelnat i jordbrukarsamhällets cykliska rörelser av 
årstidernas kretslopp för vila, sådd, växt och skörd. Konsekvensen blir att språk och 
symbolik i liturgi och psalmer inte återspeglar det liv som människor faktiskt lever, 
där arbetet för de allra *esta svenskar är fristående från produktionen av den mat 
och dryck vi lever av. I exempelvis Den svenska psalmboken och i Psalmer och 
Sånger (nns några undantag som indirekt handlar om det postagrara arbetet, som 
första versen i psalm !&# av Lars Thunberg. Den skrevs !&+' då Sverige var en stor 
industrination och tusentals stämplade in och ut för dagens eller nattens arbete: 

Nu sjunker bullret och stressen släpper.  
Din änglavakt våra mödor bär. 
O Gud, välsigna med nattens vila 
det folk vars mening du ensam är! 

Eller den avslutande versen i Anders Frostensons psalm -&& (!&)!) då Frostenson 
rimmar ”arbetstid” med ”starka frid”: ”Mitt i dagens brådska, i min arbetstid / jag 
ditt ord behöver och din starka frid.” Indirekt kan även Lina Sandell-Berghs psalm 
Blott en dag (!)%") tolkas i förhållande till vår tids arbete, även om hon inte hade 
kunnat ana hur livet skulle se ut efter millennieskiftet:  

Han som bär för mig en faders hjärta, 
han ju ger åt varje nyfödd dag 
dess beskärda del av fröjd och smärta, 
möda, vila och behag. 

Alla tre exemplen – och de många som (nns om sådd och skörd i psalmböckerna 
– uttrycker en teologi om människan som Guds cooperatio, som Guds medarbetare 
på jorden.  

Här kunde det vara på sin plats att fördjupa frågor om rättvisa, hållbarhet och 
feministisk kritik av arbetets och lönens fördelning mellan kvinnor och män, 
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fattiga och rika, särskilt i en global tid. Men det är inte det som är huvudfrågan just 
nu. Istället ska jag avsluta med en re*ektion kring arbetet i en digital tid. 

Att undvika att bli en arbetsmaskin – perspektiv på 
kort sikt 
Om vi återvänder till en romersk-katolsk, luthersk och aristotelisk syn på arbetet så 
kan man i korthet säga att arbetet är till för människans skull och inte människan 
för arbetets. Ingen ska förslavas men likväl kan arbetet få oss att känna oss som 
slavar. Arbetets frågor och sammanhang kan upplevas äga vår tid, vårt samman-
hang och till och med nästla sig in i nattens drömmar. Folk som har bytt arbets-
uppgifter från gränslösa områden såsom forskare, journalist eller psykolog till ett 
mer avgränsat arbete sett till uppgifter, såsom busschau,ör, brevbärare eller bu-
tiksbiträde, kan uppleva en frihet i att uppgifterna är avgränsade: ”Jag tar inte med 
mig jobbet hem.”  

För den som i högre grad identi(erar arbetet med sig själv och sina drömmar är 
det svårare att dra gränser för när arbetet tar slut. I perioder kan det äta upp oss. 
Arbetsgivaren kan upplevas ha tillgång till ens tid dygnet runt. Det förstärks i en 
digital tidsålder när vi har möjlighet att vara tillgängliga även under vår lediga tid, 
om vi inte själva aktivt drar en gräns. Arbetsgivare kanske förser de anställda med 
mobiltelefon och dator som gör arbetet mer *exibelt och mer gränsöverskridande 
(vilket är fallet även om arbetsgivaren inte står för dator och telefon men förväntar 
sig att den anställde är anträ,bar ändå). Det är inte självklart att bara stämpla ut 
efter arbetspasset. Det (nns alltid mer att göra. Känslan av att inte räcka till kan bli 
påträngande och i förlängningen även påverka arbetsglädjen och känslan av me-
ning i uppgifterna. Risken är då att vi blir blinda för arbetets glädje och risker både 
på kort och lång sikt. I ett sådant läge är det befogat att undra om en luthersk kal-
lelselära förstärker det destruktiva eller om vi utifrån en kallelselära kan förmänsk-
liga det digitala gränsöverskridande arbetet. Och i så fall hur? Det kan inte vara 
meningen enligt en kristen syn på arbetet att folk ska känna sig som maskiner och 
utbytbara verktyg för instrumentella ändamål. 

Några av de mest tydliga exemplen på människor som mätbara maskiner är de 
som arbetar inom den så kallade gigekonomin, det vill säga att inte vara fast anställd 
utan bli en gigster som arbetar timmar, med korta kontrakt eller ibland inga avtal 
alls. En förutsättning för att det ska fungera är att vi är digitala, såsom exempelvis 
cykelbud som kör mat mellan restauranger och beställare. Under pandemin med 
start våren #$#$ växte den sortens tjänster enormt, liksom lagerarbetare hos 
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Amazon, nätbokhandlar eller andra branscher varifrån folk beställer hem varor 
istället för att själva gå till a,ären och bära hem dem. På de största lagren dirigeras 
den anställde av en röst genom hörlurar för att hitta rätt vara och paketera den till 
rätt kund. I de kilometerlånga korridorerna möter de sällan en annan människa, 
(kar inte med andra eller skapar relationer. Man gör sitt pass och sedan går man 
hem. 

Beroendet av digitala verktyg och plattformar genomsyrar de *esta arbetsplat-
ser och hem idag. De gränser mellan arbetstid och fritid som var så viktiga att mar-
kera under industrialiseringens och moderniteten epok håller återigen på att *yta 
samman, liknande den syn på arbete som fanns i jordbrukarsamhället då arbete 
och liv var en enhet. Det (nns många som drabbas hårt och slås ut i den nya eko-
nomin, men den ger också möjlighet att tänka nytt om vad arbete egentligen är.  

En av de viktigaste och kanske mest missmodiga tänkarna idag kring det digi-
tala samhällets konsekvenser är Shoshana Zubo,. Hon gör skrämmande iakttagel-
ser av hur det digitala styr och kontrollerar våra handlingar, begär och tankar. Eller 
egentligen är det inte det digitala som styr utan verktygen bakom logiken och eko-
nomin för hur människor leds in i användandet. Hon diskuterar e,ekterna av de 
spår vi sätter i vårt digitala DNA och hur vi tillsammans skapar ett monster, en 
Leviathan, som hon kallar övervakningskapitalism. Inte ens för Zubo,, som inte 
är teolog utan socialpsykolog, räcker samhällsvetenskapernas, psykologins eller 
ekonomins språk till för att beskriva vad som pågår. Hon liknar här och var skeen-
det vid bibliska och religiösa bilder, såsom när hon beskriver Apples och Googles 
makthavare som ett prästerskap eller framställer företeelser med metaforer som 
”från djupen” eller ”från ovan”.9 

I de koncentrerade punkter hon samlar i ett inledande manifest är det för en 
teolog inte svårt att dra associationer till Genesis och Skaparen som allvetande och 
allsmäktig. Övervakningskapitalismen som genomsyrar världen globalt är en ”ny 
ekonomisk ordning som tar mänsklig erfarenhet i anspråk som ett fritt råmaterial 
för dolda kommersiella praktiker av ursprung, förutsägelse och marknad” och ”en 
rörelse som syftar till att påtvinga en ny gemensam ordning grundad i total kon-
troll och säkerhet”.10 Om Zubo, hade fullföljt de bibliska parallellerna hade hon 

 
9 Shoshana Zubo,, The Age of Surveillance Capitalism (London: Pro)le Books, !"#$), till exempel 

kapitel $ och #&. I artikeln Maskinen inom mig. Big Other, Gud och jag, utvecklar jag Zubo,s teologiska 
referenser mer i förhållande till arti)ciell intelligens, kristen teologi och övervakning. Susanne Wigorts 
Yngvesson, Teknoteologi: AI och människans villkor (Lund: Studentlitteratur), s. *#–%#. 

10 Zubo,, The Age of Surveillance Capitalism, försättsbladet, samt s. *$+–+!+. Citaten utgör punkt 
ett och sju i Zubo,s de)nition av övervakningskapitalism. 
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kunnat lansera den judiska och kristna teologin som en kritik av en allslukande 
ekonomisk och digital makt. I denna ände av det sekulära samhället kan människan 
läsa Genesis berättelse i ett nytt ljus och ana poänger med att Skaparen ville att 
människan skulle ha möjlighet att välja och att själv få ta ansvar för sina handlingar. 
Skaparen ville ha en medskapare, en cooperatio.  

Människans ändamål är inte att bli en maskin eller att användas som en maskin, 
däremot kan hon samverka med maskinerna förutsatt att de inte tar kontrollen. 
Men hur vet vi om de har gjort det eller inte? Svaret på frågan om Google kan 
överta Kristus roll kan möjligen ses som en parafras på Paulus när ”Kristus ska bli 
allt i alla” (! Kor. ':!!) – den utopiska paradisdrömmen om att uppgå i Enheten – 
bortom alla anställningsavtal och reglerade arbetstider. Vi är kanske redan så 
sammantvinnade med den digitala världen att människan i biblisk mening inte 
längre (nns – hon som kunde leka och samtidigt ställa frågan om grundvillkoren 
till en Gud hon inte såg:  

När jag ser din himmel, som dina !ngrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad 
är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? (Psaltaren 
&:)–*) 

Är frågan längre meningsfull? Vem är det som lyssnar? Bibelns berättelser, poesi 
och inte minst alla frågorna blir i en postsekulär tid en påminnelse och en kritisk 
utsiktspunkt mot företeelser i vår samtid. Gränser mellan privat och o,entligt, ar-
bete och fritid, människa och maskin håller på att förändras – och med det vårt 
sätt att förstå meningen med alltihop. Mänskligheten står inför enorma utma-
ningar och vi har potentialer att klara det, genom cooperatio men inte under slaveri. 
 





 

Den benediktinska arbetslinjen: Kloster-
visdom för det moderna arbetslivet 
Joel Halldorf 

Huvudvärk, sömnbrist, ansiktsförlamning, ångestattacker, minnesluckor, hudut-
slag, magsmärtor, tillfällig synförlust och mer eller mindre total kollaps.  

Det är en lista över symptom som jag själv och folk i min närhet drabbats av till 
följd av stress och press knutet till arbetet. Vi lever i det totala arbetets tid (der to-
talitären Arbeitswelt), skrev den tyske (losofen Josef Pieper !&-) och citerade med 
avsmak sin landsman sociologen Max Weber: ”Man arbetar inte för att leva, utan 
man lever för sitt arbete.”1  

I dag har denna moderna arbetslinje fullbordats i en postmodern, digitaliserad 
arbetsmarknad där datorerna gjort det möjligt för oss att ta med oss förvärvsarbetet 
hem. Den globala pandemin #$#$ förändrade detta från en möjlighet till en nöd-
vändighet för många människor. Därför sitter allt *er, som jag just nu, vid köks-
bordet och arbetar. Visserligen är det hembryggda ka,et att föredra framför auto-
maten på högskolan, men ka,et smakar ändå bättre när man dricker det tillsam-
mans med kollegor.  

Att jobba hemifrån framställdes länge som en förmån: frihet, *exibilitet och 
en möjlighet att själv styra sin dag. Tillhör man dessutom det som sociologer klas-
sat som ”den kreativa klassen” går det alltid att lura sig att det man håller på med 
inte är ett jobb, utan något mer personligt.2 Ett konstverk, kanske en hobby och 
de(nitivt en kallelse. ”Find a job you like and you never have to work again!” som 
ordspråket lyder.  

 
1 Josef Pieper, Leisure: The Basis of Culture (South Bend: St. Augustine’s Press, #$$&), s. !'.  
2 Richard Florida, The Fight for the Creative Class: The New Global Competition for Talent (New 

York: HarperBusiness, !""+).  
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Men ändå alla dessa nära-inpå-utbrändhets-symptom som människor runt 
omkring rapporterar om. Och för den som inte nöjer sig med anekdotiska bevis 
(nns det gott om statistik att tillgå. För några år sedan rapporterade Försäkrings-
kassan att nästan hälften av alla sjukskrivningar berodde på psykisk ohälsa, och att 
just denna kategori ökade med !#& procent mellan år #$!! och #$!+.3 Enligt en rap-
port från #$!& toppade psykisk ohälsa fortfarande den här listan.4  

Hur ser en hållbar arbetslinje ut i vårt postmoderna, digitaliserade dygnet-runt-
samhälle? För att få svar på frågan reste jag till ett kloster i norra Italien med Bene-
dikts klosterregel i packningen.5  

Benedikt av Nursia 
Sysslolöshet är själens !ende.6  

I slutet av -$$-talet skickades Benedikt från den lilla staden Nursia till Rom för att 
studera. Det var det naturliga steget för en ung man ur den italienska överklassen, 
men Benedikt vantrivdes. Han avskydde staden, och betraktade den som fylld av 
tom karriärism och ytlig hedonism. Tjugo år gammal lämnade han den. Han visste 
inte vart han skulle, han ville bara bort.  

Så småningom (ck han kontakt med en äldre munk som började undervisa ho-
nom. Benedikt levde som eremit i tre år och fördjupade sig genom bön och studier 
i den monastiska visdomen från Egyptens munkar.  

Men snart stördes Benedikts ensamhet av människor i trakten som hörde ryk-
tet om den unge eremiten och sökte upp honom för att få råd. Till slut anslöt han 
sig till en grupp munkar och blev deras abbot. Under åren fram till sin död grun-
dade han !# kloster i området. Det var för dessa gemenskaper som han skrev sin 
klosterregel, den som sedan kommit att kallas Benedikts regel. Den får dock en 
mycket större spridning än så, och blir så småningom grundregeln för i princip allt 
klosterliv i Västeuropa.  

 
3 Försäkringskassan, Psykisk ohälsa bakom nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar, #" ok-

tober !"#%, https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z"/LcixCoAgEIDhZ!lwjFMagjbfQlziyKMkPY 
&Ue_"cmn'-Hzw*&Iw$nthiYUzD%j(yJtguZRar$FG*EbdK-"NVCtfYSWkZqH&yhUAJORCPk!e 
zGm""yG!nD%-QCkQ!/, hämtad ! mars !"!#.  

4 Afa försäkring, Psykisk ohälsa i olika län, november !"#$, https://afaforsakring.se/globalassets/ 
forebyggande/analys-och-statistik/rapporter/!"#$/f'(&$_psykisk-ohalsa-lan.pdf, hämtad ! mars !"!#.  

5 Ingmar Svanteson, Och jag visste det inte… Kommentarer till den helige Benedictus regel (Skellef-
teå: Artos, !"#().  

6 Benedikt av Nursia, Benedikts regel *&:#. 
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Benedikts regel är praktisk och personlig. Målet för livet i klostret är ”det ode-
lade hjärtat” – ett liv helt inriktat mot Gud. Vägen dit kräver kamp och övning, 
men i denna kamp är det nödvändigt att ta hänsyn till hur människan faktiskt är 
funtad. Och inte bara människan i allmänhet, utan varje enskild person. Det gäller 
att hitta ”det rätta måttet” för var och en, med ett uttryck ur den benediktinska 
traditionen.  

Benedikt lägger en stor vikt vid arbetet. Ora et labora – bön och arbete – lyder 
regelns ledord. Fast egentligen borde det kanske heta ”bön, läsning och arbete” för 
det är så dagarna i klostret organiseras: fasta tider för bön, andlig läsning och arbete. 
Dessa tre bidrar till att skapa den rätta och nödvändiga balansen i munkens liv.  

Kapitel -) i regeln behandlar arbetet och inleds med orden ”Sysslolöshet är sjä-
lens (ende”. Det är en av de få gånger som Benedikt uttryckligen anger ett motiv 
för arbetets värde i sin regel. Han presenterar ingen komplett teori om arbetet, men 
ger desto mer konkret vägledning till arbetets plats i munkens liv. Man får läsa mel-
lan raderna och försöka förstå intentionerna utifrån instruktionerna.  

Det första att lägga märke till är att arbetet är ålagt, men inte som en börda utan 
som en gåva. Arbetet är frälsande, det är en del den ”frälsningens väg” (via salutis) 
som munken vandrar. Därför skriver han att ingen ska berövas arbetet: ”Sjuka eller 
svaga bröder skall tilldelas sådant arbete eller hantverk, att de inte är sysslolösa” 
(-):#-). Benedikt gör ”arbetet till en sida av själva gudssökandet”, skriver Ingmar 
Svanteson i sin kommentar till regeln.7  

Den lutherska maximen ”Den som arbetar syndar inte” är väl känd, men för 
Benedikt är arbetets betydelse inte bara negativ. Man ska inte arbeta enbart för att 
undvika något negativt – att synda – utan för att arbetet i sig är något positivt. 
Detta är en slags arbetslinje, om än av ett annat slag än Moderaternas.  

Det frälsande arbetet 
Först då är de verkliga munkar, om de lever av sina händers arbete.8  

Man kan utläsa fem motiv för arbetet i Benedikts regel. Det asketiska är det grund-
läggande: att munken genom det manuella arbetet också arbetar på sin frälsning. 
Men arbetets värde ligger också i att munken på så sätt förtjänar sitt uppehälle. 
Han slipper ligga andra till last och kan istället själv dela med sig av sitt arbetes frukt 
till de fattiga.  

 
7 Svanteson, Och jag visste det inte…, s. ((". 
8 Benedikt av Nursia, Benedikts regel *&:&. 
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Dessutom är arbetet en chans att både visa och växa i kärlek till gemenskapen. 
Att arbeta för varandra är att på ett konkret sätt visa varandra kärlek och omsorg. 
Därför sägs det om kökstjänsten, att ”i denna tjänst vinner man större lön och kär-
leken förökas” ('":#).  

Slutligen är arbetet nödvändigt för balansen i livet. Det kapitel i regeln som 
handlar om arbete har rubriken ”Om det dagliga arbetet med händerna”. Såväl bön 
som läsning var en intellektuell syssla som i första hand förrättades sittande. Men 
en människa är inte bara huvud utan också kropp. Därför behövs kroppsarbete, 
gärna av ett hårt och fysiskt slag: ”Om förhållandet på platsen eller fattigdom krä-
ver att bröderna själva skördar skall de inte vara bedrövade, ty först då är de verkliga 
munkar, om de lever av sina händers arbete, liksom våra fäder och apostlarna” 
(-):+–)). 

I sin regel schemalägger Benedikt en dag för sina munkar med en växling mel-
lan det intellektuella – bön och läsning – och det fysiska. Detta är en rytm som i 
dag är sällsynt. Ett modernt arbete är ofta antingen stillasittande och intellektuellt 
eller rörligt och fysiskt, vilket omöjliggör den nödvändiga växlingen. Svanteson 
kommenterar:  

Redan fastställandet av bestämda tider för bön och läsning respektive manuellt arbete 
vittnar om Benedikts medvetenhet om behovet av en balanserad växling, en rytm, där 
det ena avlöser det andra. Varken bönens eller arbetets båge kan hållas spänd för länge. 
Däremot kan det ena bereda mark för det andra.9  

Det låter förvisso både rimligt och klokt, men om ens arbete inte är manuellt utan 
stillasittande, vad gör man då? Hur skapar man då en balans mellan huvud och 
kropp under dagen?  

På besök i ett modernt kloster 
Alla i gemenskapen deltar i det manuella arbetet, inklusive enkla sysslor – matlagning, 
disk, städning – som ett sätt att betjäna sina bröder, systrar och gäster.10 

En sätt att förstå en gammal text som den ovan är att möta människor som försöker 
praktisera den i vår tid. I klostret Monastero di Bose vill man leva ett klosterliv som 
både är rotat i traditionen från Benedikt och anpassat till den moderna samtiden. 
Klostret grundades på !&%$-talet av den karismatiske abboten Enzo Bianchi. Lik-
som Benedikt inleddes hans monastiska väg när han var omkring tjugo år och  
 

9 Svanteson, Och jag visste det inte…, s. ((!.  
10  Monastero di Bose, Work and Poverty, https://www.monasterodibose.it/en/community/ 

presentation/entering-the-community/work-and-poverty, hämtad den ! mars !"!".  
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började med tre års eremitliv. Men så småningom anslöt sig några till och ett kloster 
växte fram. I dag är man +$ män och kvinnor som ber, läser och arbetar tillsam-
mans.  

Hit anlände jag hösten #$!% för att be, läsa och försöka förstå den benedik-
tinska arbetslinjen lite bättre. Bose ligger strax söder om Alperna, en samling hus 
på slänten av en kulle, med bergskedjan som en fond i norr. Själva klostret präglas 
av en enkel skönhet, som om skandinavisk minimalism funnit en utpost i Sydeu-
ropa.  

För bröderna och systrarna (klostret innehåller båda) ringer klockan halv fem 
för väckning. Efter ungefär en timmes andlig läsning (lectio divina) samlas man till 
bön. Därefter äter man frukost, arbetar från klockan åtta till fem, med avbrott för 
middagsbön och lunch och avslutar med middag efter klockan fem. Som det står i 
gemenskapens regel: ”Du arbetar för att våra fäder och apostlarna arbetade, för att 
du inte ska låta någon annan tjäna dig… och för att du ska visa din solidaritet med 
alla människor genom att arbeta som de.”11  

Kontorstider, således, som ett uttryck för solidaritet med oss som lever utanför 
klostrets murar. I klostret (nns trädgårdar, verkstäder, bageri och snickeri som ger 
 

11 Rule of Bose, kapitel !#:!*. Citerat i Monastero di Bose, Work and Poverty.  
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möjlighet till det manuella arbete som sätts högt i klostertraditionen. Men inte hel-
ler en plats som Bose saknar det moderna, teknologiska och digitaliserade arbetsli-
vet. Där (nns också ett förlag, lärare samt en omfattande administration – klostret 
tar emot omkring !" $$$ gäster per år.  

Med många intellektuella skrivbordssysslor, hur gör man för att uppnå den 
nödvändiga balansen mellan huvudet och resten av kroppen? Som gäst äter man 
tillsammans med några av klostrets bröder och systrar och vid en måltid ställer jag 
just den frågan till en av nunnorna.  

– Ah, det är svårare för dem [med intellektuellt arbete]. Men vi försöker göra 
så här: alla på klostret har sitt arbete, men alla hjälper också till med gemensamma 
sysslor. Arbetar i köket, städar och sådant. Jag som har ett manuellt arbete gör det 
en förmiddag i veckan, men om man har ett intellektuellt arbete har man två för-
middagar och en heldag för sådana sysslor. De behöver det, fortsätter hon. Alla 
människor måste få chansen att upptäcka att de inte bara är sina huvuden, utan att 
de också är kropp!  

För de intellektuellt arbetande blir alltså vardagssysslorna dagens manuella ar-
bete. Detta får mig att tänka på familjen därhemma, den något eftersatta matlag-
ningen och den mycket eftersatta trädgården. Där (nns rika möjligheter till arbete 
med händerna efter det att arbetet framför datorn avslutats.  

Gud som hantverkare 
I Monferrato är skördetiden kronan på verket för det gångna årets arbete, och den är också 
symbolen för den innerliga relationen mellan jorden och människorna som brukar den.12 

I en broschyr som delas ut på klostret beskrivs balansen mellan huvud och kropp 
genom att dagen delas in i intellektuellt arbete på förmiddagen och manuellt på 
eftermiddagen. Det senare illustreras med bilden av en munk vid en drejskiva. 
Hantverkets starka ställning i den monastiska traditionen är knutet till det värde 
man sätter på det manuella arbetet. Men klostertraditionens uppskattning av det 
manuella arbetet bottnar inte bara i insikten om att omväxling förnöjer. Klostret 
är en religiös plats där hela verksamheten har en andlig botten – också arbetet.  

I Bibeln framträder Gud själv som hantverkare. I samband med världens skap-
else berättas om hur Gud planterar trädgården Eden. Gud som trädgårdsmästare 
med andra ord. Längre fram (nns historien om profeten Jeremia som får uppma-
ningen att gå till krukmakarens hus och iaktta denne i arbete. ”Som leran i 

 
12 Enzo Bianchi, Gårdagens bröd (Skellefteå: Artos, !"#(), s. &#.  
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krukmakarens händer, så är ni i mina händer”, säger Gud till Jeremia och liknar sig 
alltså vid en krukmakare.  

När människan tar det skapade i sina händer och själv formar det, då samverkar 
hon med Gud. Det är Gud som gett henne materialet, och genom att bearbeta det 
vidare deltar hon i Guds verk. Och inte nog med det: det hon gör är gudalikt. När 
människan skapar med sina händer är hon själv en skapare i miniatyr.  

”Du arbetar för att du genom ditt arbete är en medarbetare i det skapelseverk 
som utförts av Gud”, som det heter i Boses regel.13 Detta återkommer också i *era 
samtal med klostrets bröder och systrar. Att arbeta med sina händer är att samverka 
med Skaparen. Därmed blir det nästan något heligt, en gudstjänst i naturens kate-
dral.  

Något annat som ständigt återkommer i samtalen är arbetet som en chans att 
både visa och växa i kärlek, precis som Benedikt sa om kökstjänsten.  

– Att göra saker med sina händer, det är att ta hand om både ditt och andras 
liv, säger den av bröderna som är trädgårdsmästare och ansvarig för klostrets unga 
noviser. Dessutom ger arbetet de unga som kommer hit en chans att lära känna 
platsen. De är med och formar den och de lär sig att vara tacksamma mot alla andra 
som bidragit till den. När man själv har varit med och byggt något, en säng, eller 
en stol eller ett hus, förstår man värdet och den ansträngning som ligger bakom 
vardagens alla saker. När man själv har odlat squash eller tomat, lär man sig att bli 
tacksam för den mat man äter.  

Det är svårt att inte fundera på om vårt moderna slit-och-släng samhälle vore 
omöjligt om *er ägnade sig åt hantverk? Man säger ibland att vår tid älskar prylar, 
men det är egentligen inte sant. Vad vi älskar är att ska,a prylar. Men när vi väl 
ska,at dem förlorar vi snart intresset. Vi börjar nästan hoppas att vår mobiltelefon 
ska gå sönder så att vi kan ska,a nästa uppdatering. Skulle denna *yktighet vara 
lika enkel för oss om vi själva ägnade oss åt att tillverka saker och därmed praktiskt, 
inte bara teoretiskt, kände det arbete som ligger bakom alla de prylar vi äger?  

Att minnas Gud under arbetet 
Om vi förstår att bönen är en dialog mellan Gud och människan – en dialog som både 
förutsätter att vi lyssnar till Guds ord och att vi svarar – så kommer vi se att bönen är en 
resa som väcker den som ber till nya dimensioner av gemenskap: med Gud och med 
andra människor.14 

 
13 Rule of Bose, kapitel !#:!*. Citerat i Monastero di Bose, Work and Poverty. 
14 Enzo Bianchi, Ord av spiritualitet (Skellefteå: Artos, !""%), kapitel #%.  
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Till syvende og sidst är det dock bönen som står i centrum i ett kloster och den allt 
annat än blygsamma ambitionen är att leva efter aposteln Paulus uppmaning att 
ständigt be. Devisen ”bön och arbete” beskriver inte ett liv som består av två olika 
och skilda moment, utan ett liv där bönen och arbetet genomsyrar varandra. Bö-
nen som ett arbete, arbetet som en bön. Samverkan med Skaparen och sysslorna 
som konkreta kärlekshandlingar bidrar till att ge arbetet en bönekaraktär. Men 
man ska också, säger såväl Benedikt som munkarna i Bose, bedja när man arbetar. 
Men hur går det till rent praktiskt, frågar jag en av systrarna?  

– Jag försöker att minnas och tänka på de bibeltexter som jag läst på morgonen. 
Det blir min bön. Det är lättare när man utför det manuella och svårare när man 
arbetar intellektuellt. 

I boken Ord av spiritualitet talar Enzo Bianchi om detta som memoria Dei 
– att ”minnas Gud”. Detta är en väg till den ständiga bönen. Det handlar om att 
bevara Gud i sitt hjärta genom minnet, vilket kräver uppmärksamhet och att man 
inte hela tiden distraheras.15  

Det är kanske här som skillnaden mellan klostrets arbete och arbetet utanför 
blir allra tydligast. För vem arbetar idag utan distraktioner? Multitasking uppfattas 
som en dygd (trots att vetenskapliga studier avslöjat det som en myt) och på våra 
datorskärmar ryms lager efter lager av fönster och arbetsuppgifter. Mobiler som 
plingar, mailkorgar som fylls till bredden och ständigt möjligheten att lämna krä-
vande uppgifter för att ge sig ut och surfa på nätets virtuella oceaner. Vi lever, som 
det ibland sägs, i distraktionernas tid.16 Mot bakgrund av allt detta, hur kan vi då 
minnas Gud?  

I kontrast till detta betonar klostren betydelsen av den inre uppmärksamheten. 
!&$$-talsmunken Thomas Merton skriver: ”munken lämnar världen enbart för att 
lyssna mer uppmärksamt och till de djupa och så ofta negligerade röster som stiger 
upp hur hans inre djup”.17 Det är detta som är målet: att minnas Gud, att lyssna 
efter Guds röst, och så fyllas av Guds kärlek.  

Det fokuserade, manuella hantverket ger munken en möjlighet att göra detta 
även under arbetet. Att dreja, städa, diska, gräva och tyst mumla sina böner eller 
åtminstone minnas Gud. Det är svårare, om än inte omöjligt, för den som arbetar 

 
15 Se Bianchi, Ord av spiritualitet, kapitel #'.  
16 Joel Halldorf (red.), Läsarna i distraktionernas tid: Bibel, kyrka och den digitala revolutionen 

(Stockholm: Teologiska högskolan Stockholm, !"#*).  
17 I original lyder citatet: ”In reality the monk abandons the world only in order to listen more 

intently to the deepest and most neglected voices that proceed from the inner depth.” Ur Thomas Mer-
ton, Contemplative Prayer (New York: Image Books, #$%#), s. !(.  
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intellektuellt. Men för den som hela tiden distraheras är det hopplöst. Det är ingen 
tillfällighet att det grekiska ordet för djävul (diabolos) också kan översättas ”den 
som splittrar”.  

E!ektivitetstänkande och utbrändhet 
Arbetet är till för människans skull. Det är inte främst produktion, och ännu mindre en 
handelsvara.18 

Gemenskapen med Gud är målet i det monastiska livet, därför ska allt i klostret 
medverka till detta. Det är genom denna hierarki, där gudsgemenskapen står 
överst, som arbetet slutligen får sin rätta plats. Det fogas in i den monastiska kallel-
sen. Arbetet är viktigt för munken, men det har ändå inget ”egenvärde”. Det är ett 
medel för det högsta målet: övningen i att älska sin nästa och sökandet efter Gud.  

I sin kommentar till Benedikts regel varnar Ingmar Svanteson för att förringa 
arbetet, men också för att tänka för högt om det. Den som menar att arbetet är ett 
självändamål kommer snart att be(nna sig i dess våld:  

Han är inte bara hängiven sin syssla, han har förlorat distansen till den. Arbetet har blivit 
ett självändamål som öppnar för arbetsnarkomani eller för stolthet och vakthållning 
kring något eget. Arbetet dras omärkligt in i ett e+ektivitetstänkande, som värderar 
munkarna mera efter vad de gör och producerar, än efter vad de är som munkar.19  

Om arbetet står överst i hierarkin tar det snart makten över oss, med utbrändhetens 
många ansikten som följd. Men går det att leva på det sättet utanför klostret?  

Låt oss återvända till Josef Pieper, (losofen som reagerade mot Webers maxim 
om att människan lever för att arbeta. Han fann i stället stöd hos Aristoteles som 
sa: människan lever för schol,. Detta svåröversatta ord – Muße på tyska, leisure på 
engelska och ”frihet från möda” i den svenska översättningen av den Niko-
machiska etiken (X.+) – är enligt Pieper inte fritid, nöjen eller tom avkoppling. 
Avkoppling ägnar vi oss åt för att orka arbeta mer och om vår fria tid inte är något 
annat än det, då betyder det att arbetet har oss i sitt våld. Schol, är till för den (lo-
so(ska verksamheten. Kontemplationen över livet och verkligheten, ytterst genom 
bönen och kulten.20 

Kontemplation – kärlek – arbete. Det kan vara en ordning även för oss som 
inte lever i kloster. Arbetet är betydelsefullt, men inte bara för dess egen skull. Det 
tjänar andra, och ibland högre, mål och ska bereda plats för ännu viktigare 
 

18 Svanteson, Och jag visste det inte…, s. ((!.  
19 Svanteson, Och jag visste det inte…, s. ((#. 
20 Pieper, Leisure, s. !', '$–%+.  
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aktiviteter. Avstånden i livs(loso( är inte så långa mellan Aristoteles, Benedikt och 
Pieper.  

Inte heller till Bose. Den sista dagen innan avfärden frågar jag en av munkarna, 
en jovialisk man som anslöt sig till klostret för trettio år sedan, hur han tror de kan 
hjälpa oss som inte lever klosterliv. Han tvekar, men svarar till slut:  

– Här på klostret är allting ordnat på ett sätt som hjälper människan att leva ett 
liv i bön och kärlek. Kanske, jag säger bara kanske, kan vi hjälpa människor att se 
vad som är verkligt viktigt i livet.  

Att inse vad som är verkligt viktigt är bra, tänker jag, men klostren represente-
rar också ett sätt att organisera tillvaron så att idealen återspeglas i dagens och veck-
ans rytm. Kanske är detta den verkliga lärdomen att ta med sig? Särskilt i pande-
mins tid präglad av hemarbete, en förlust av vanliga rutiner och samtidigt – för 
många, åtminstone – en större möjlighet att faktiskt forma sin vardag. För att inte 
tala om alla friska pensionärer, som inte längre måste lönearbeta men fortfarande 
har gott om energi. Hur tar vi som lever utanför klostren vara på tiden, så att våra 
ideal får prägla vardagens rytm?  



 

Människans synd och Guds svar: Att läsa 
Urhistorien som problemformulering 
Josef Forsling  

Under min uppväxt i Pingströrelsen var det inte alls ovanligt att vi hade så kallade 
torgmöten, tillfällen då personer ur församlingen sjöng, spelade och vittnade på 
ortens torg eller motsvarande. 1  Ofta sjöng man på dessa torgmöten André 
Crouchs gospelklassiker Jesus is the answer, där refrängen på svenska går ”Jesus, han 
är svaret, för vår värld idag…”. Det som underförstås här är att kyrkan har något att 
erbjuda världen: evangelium, frälsning, försoning. Men som någon påpekade, vad 
är då frågan (som Jesus är svaret på)? 

Utifrån Bibelns horisont kan svaret tyckas enkelt: Gud skapar världen men 
människan gör uppror mot Gud i syndafallet och relationen till Gud bryts. Men 
Gud erbjuder en väg tillbaka genom att i Jesus Kristus försona världen med sig på 
korset. Frågan är alltså människans synd som skiljer henne från Gud och orsakar 
den splittrade och kon*iktfyllda värld vi lever i, medan svaret är försoning i Jesus 
Kristus. I den här artikeln vill jag borra lite djupare i förhållandet mellan frågan och 
svaret och visa att det inte är helt självklart hur de samspelar i bibeltexterna, men 
att det samspel som (nns öppnar nya insikter för texternas tolkning och därför 
också för hur vi förstår Gud och den värld vi lever i.  

Ett första problem är att det förhållande som jag just skissat – upproret i synda-
fallsberättelsen och försoningen på korset – hoppar över Gamla testamentet och 
de svar som där ges på människans synd. Många bibelvetare har argumenterat för 
att svaret börjar ges redan i texterna som följer direkt på syndafallsberättelsen i 
! Mos ', och inte minst i ! Mos !#, där löftet till Abraham om land, folk och välsig-
nelse ges. 

 
1 Jag tror att jag delar den erfarenheten med Owe Kennerberg, och gör det därför till utgångs-

punkten för min artikel i denna festskrift. 



Josef Forsling !$# 

Ett sätt att tala om det här förhållandet mellan fråga och svar är att närma sig 
det litterärt, och säga att det i Första Mosebok kan förstås som en del av en intrig. 
Intrig syftar här inte på intrigerande och strider, utan på hur de *esta berättelser 
börjar med ett problem, en kon*ikt eller ett mysterium (till exempel ett mord) som 
(nner sin upplösning (deckaren avslöjar den skyldige) och hur mycket av poängen 
i berättelsen ligger i resan mellan de här två punkterna: hur hjälten trots förveck-
lingar och oväntade vändningar löser problemet (hur gick mordet till och vilka 
bevis och motiv kan tas fram för att förstå och avslöja mördaren?). Allt detta kan 
sammanfattas i begreppet intrig.2 Om vi tänker på syndafallet som ett problem 
som inleder en spännande berättelse och följer de olika oväntade utvecklingar som 
berättelsen tar, så borde vi bättre förstå vad dessa inledande kapitel säger om Gud, 
människan och synd. 

Men det är just här som bibeltexterna är otydliga och kopplingen mellan fråga 
(synd) och svar (Guds löften till Abraham) inte är självklar. Varför det är så vill jag 
nu diskutera genom att först se på ett samtida exempel på hur en bibelforskare för-
söker upprätta det här förhållandet mellan fråga och svar i ! Mos '–- och sedan på 
en mer allmän tolkning av förhållandet mellan Urhistorien (! Mos !–!!) och resten 
av Första Mosebok (!#–"$). Sist vill jag skissa på ett möjligt förhållningssätt mellan 
fråga och svar i Första Mosebok där några centrala motiv i Urhistorien leder oss in 
i en teologisk re*ektion kring förhållandet mellan dem.  

Vad för slags text är Första Mosebok? 
För att precisera förhållandet mellan fråga och svar i Första Mosebok behöver vi 
de(niera ett tydligt problem, en kon*ikt eller ett mysterium, som historien sedan 
vävs runt, så att en röd tråd uppstår i boken. När vi kommer till kapitel !# intro-
duceras löftena till Abraham, som vi har nämnt, och dessa upprepas sedan regel-
bundet genom de fem Moseböckerna (se till exempel ! Mos #):!'–!-; "$:#-; # Mos 
%:-–); ' Mos !-:'-; #%:-#; - Mos !$:#&; !-:!%; #':!&–#!; " Mos #&:!'; '!:+). Flera av 
textavsnitten i Urhistorien verkar teckna en problematisk och kon*iktfylld bild av 
världen (Kain och Abel, Noa och *oden, Babels torn). Ska vi då uppfatta Guds 
 

2 Se till exempel Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys: En introduktion (Lund: 
Studentlitteratur, #$$$), s. !*–(%; jfr Chris Baldick, The Oxford Dictionary of Literary Terms (Oxford: 
Oxford University Press, !"#+), s. !&"; Raphaël Baroni, Temps, mode et intrigue: de la forme verbale à 
la fonction narrative, Modèles linguistique %# (!"#+), s. #!+; E.M. Forster, Aspects of the Novel (London: 
Edward Arnold, #$!%), s. $(; Frank Kermode, The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction 
(Oxford: Oxford University Press, #$''); Gerald Prince, Dictionary of Narratology (Lincoln: Univer-
sity of Nebraska Press, !""(), s. %(. 



Människans synd och Guds svar: Att läsa Urhistorien som problemformulering !$' 

löften till Abraham som svar på dessa problem? Två saker som rör Urhistoriens 
karaktär gör att vi inte kan dra en enkel linje från Urhistorien till löftena till Abra-
ham. 

För det första kan *era av passagerna i Urhistorien beskrivas som etiologier.3 
En enkel de(nition av etiologi är att det är en berättelse som förklarar grundläggan-
de villkor eller förutsättningar för människan.4 I Urhistorien kan etiologier handla 
om varför människan föder barn med smärta (':!%), varför ormar inte har ben 
(':!-), eller varför det (nns regnbågar (&:!#–!'). Men på ett mer grundläggande 
plan handlar de snarare om hur världens folk relaterar till varandra (":!–'#; !$:!–
'#), varför det är så svårt att kommunicera (!!:!–&), eller vad synden betyder för 
världen och människan. I ett nötskal handlar berättelserna alltså många gånger om 
de grundläggande förutsättningarna för människan i hennes värld, hennes väl och 
ve under jordelivet. Om det är syftet med berättelserna så är problemen de tar upp 
inte menade att lösas i Urhistoriens olika textavsnitt eller i en senare fortsättning, 
utan de presenteras för läsaren för att kunna hanteras. 

För det andra har berättelserna i Urhistorien en episodisk karaktär. De kan 
alltså inte läsas som en sammanhängande berättelse från världens skapelse till 
Babels torn. Snarare är de en liten antologi av självständiga enheter, i sig själva 
avslutade och avrundade texter, som tillsammans ger en skiss över viktiga punkter 
i Urhistorien. Litteraturvetaren Robert Alter har beskrivit detta fenomen som att 
vissa längre avsnitt i Bibeln snarast är montage av berättelser och annat material än 
textavsnitt i en sammanhållen stil. Det som ändå gör att de hänger ihop är att de 
enskilda delarna har liknande motiv, teman, nyckelord och litterära former, om än 
inte en gemensam, inarbetad intrig.5 

När det gäller Första Mosebok är det tydligt att boken rör sig från ett episodiskt 
berättande i Urhistorien till ett mer och mer sammanvävt berättande. Robert L. 
Cohn har beskrivit det på följande sätt: Urhistorien består av mer eller mindre 
 

3 Se till exempel Joseph Blenkinsopp, The First Family: Terah and Sons, Journal for the Study of 
the Old Testament *# (!"#'), s. +; Jan Christian Gertz, Das erste Buch Mose, Genesis: Die Urgeschichte 
Gen $–$$ (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, !"#&), s. #–(; och Hermann Gunkel, Genesis übersetzt 
und erklärt (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, #$#"), s. xiii–xvi.  

4 Jfr Kenton L. Sparks, Ancient Texts for the Study of the Hebrew Bible: A Guide to the Background 
Literature (Peabody: Hendrickson, !""+), s. (('. 

5 Robert Alter, The Art of Biblical Narrative (New York: Basic Books, #$&#), s. #(#–+*. Jfr Greger 
Andersson, The Book and Its Narratives. A Critical Examination of Some Synchronic Studies on the 
Book of Judges (Örebro: Universitetsbiblioteket, !""#), s. #*&; och Tawny L. Holm, Daniel #–': A Bib-
lical Story-Collection, i Jo-Ann A. Brant, Charles W. Hedrick, and Chris Shea (red.), Ancient Fiction: 
The Matrix of Early Christian and Jewish Narrative (Atlanta: Society of Biblical Literature, !""+), s. 
#+*–++. 
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självständiga berättelser med sina egna intriger. Det (nns ingen kontinuitet i form 
av gemensamma platser, handlingar eller karaktärer mellan dem. Men många av 
dem delar ett mönster där mänsklig synd och gudomligt stra, porträtteras. Abra-
hamsberättelsen (! Mos !#–#") är också episodisk men här är avsnitten underordna-
de ett tema som upprepas vid *era tillfällen, nämligen Guds löften till Abraham. 
Dessutom handlar de om en och samma huvudperson.6 

Jakobsberättelsen (! Mos #+–'') är ännu mer sammanvävd i en berättelsecykel 
med tre block: kapitel #+–#), #&–'! och '#–''. Dessutom är innehållet i varje block 
ofta nödvändigt för den intrig som sträcker sig från början av Jakobsberättelsen till 
dess slut. Den handlar om hur Jakob lurar Esau på förstfödslorätten och *yr (#+–
#)), lever som *ykting hos sin farbror Laban och lyckas väl med det han gör (#&–
'!), tills han bryter upp därifrån och återigen möter Esau för att försonas med 
honom ('#–''). Berättelsen som helhet hålls också samman av det personporträtt 
som tecknas av Jakob: en lurendrejare som brottas med Gud men slutligen förso-
nas med sin bror. 

Josefberättelsen, till sist, är från början till slut en sammanhängande historia 
där varje del leder till nästa i ett samspel av orsak och verkan tills vi når en upplös-
ning i slutet – alltså från Josefs drömmar, via de märkliga vägar som drömmarna 
besannas på, tills bröderna slutligen möter Josef i Egypten. 

Om det här är ett rimligt sätt att beskriva hur Första Mosebok är uppbyggd är 
det inte självklart att koppla samman Urhistorien med resten av Första Mosebok. 
De problem som presenteras i Urhistorien syftar till att beskriva det som är alla 
människors villkor – (endskap och brist på kommunikation men även en mång-
faldig värld där Gud agerar i nåd – och är inte menade att lösas på samma sätt som 
problemen i en intrig. Till det kommer att varje avsnitt där ett problem presenteras, 
litterärt sett är en avslutad enhet som inte får en fortsättning i nästa avsnitt. Därför 
fortsätter inte heller Urhistorien med Guds löften till Abraham i ! Mos !# som ett 
svar på ett speci(kt problem.  

Frågan är om detta är en alltför snål läsning av Bibeltexterna i Urhistorien. Det 
går också att fundera på varför löftena till Abraham överhuvudtaget introduceras 
i ! Mos !#. Om de inte är svar på något i Urhistorien, varför introduceras de då just 
här i Första Mosebok? För att börja nysta i detta ska vi titta på ett förslag till kopp-

 
6 Se R. L. Cohn, Narrative Structure and Canonical Perspective in Genesis, Journal for the Study 

of the Old Testament !+ (#$&(). Liknande tankar framförs också av Thomas L. Brodie, Genesis as Dia-
logue: A Literary, Historical, and Theological Commentary (New York: Oxford University Press, !""#), 
s. #!–#+; och John Goldingay, The Patriarchs in Scripture and History, i A. R. Millard and D. J. Wise-
man (red.) Essays on the Patriarchal Narratives (Leicester: Inter-Varsity, #$&"). 
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ling mellan fråga och svar i Urhistorien och varför kopplingen inte håller, samtidigt 
som andra möjligheter öppnas upp.  

Problemet med förmågan att råda över synden 
Todd L. Patterson har i en relativt ny bok argumenterat för att Första Mosebok 
har en intrig som handlar om Eva och Adams avkomma i ':!" och frågan om dess 
överlevnad och rättfärdighet.7 Eftersom Eva och Adam är ur-föräldrar till hela 
mänskligheten handlar detta om alla människors överlevnad och rättfärdighet.  

Problemet introduceras enligt Patterson genom att syndafallsberättelsen i ! 
Mos ' och berättelsen om Kain och Abel i ! Mos - läses samman. I syndafalls-
berättelsen talar Gud om den (endskap som ska väckas mellan ormens avkomma 
och kvinnans (':!"), medan berättelsen om Kain och Abel innehåller en uppman-
ing till Kain om hur han ska förhålla sig till synden när den ”åtrår” honom; hans 
uppgift är att ”råda” över den ( +:-, וב־לׁשמת ). I ! Mos ' introduceras alltså (end-
skapen mellan Eva/människan och ormen/synden, medan ! Mos - blir en illustra-
tion över hur människan (inte) ska förhålla sig till synden. Patterson noterar att 
samma ord för ”åtrå” och ”råda över” som vi möter i -:+ också förekommer i ':!% 
( הקוׁשת  och לׁשמ ), i anslutning till talet om (endskap i föregående vers. Mellan 
avkomman och synden utvecklas alltså en spänning som varar genom hela boken 
och ger upphov till den drivande frågan: kommer avkomman att överleva och 
kommer den att vara rättfärdig? Pattersons svar är att avkomman överlever men 
inte är rättfärdig, och därmed bäddas för en fortsättning i resten av Gamla 
testamentet och hela vägen in i Nya testamentet där Jesus Kristus är den rättfärdiga 
avkomman (Gal ':!%).  

Pattersons förslag är intressant på många sätt, men missar några grundläggande 
detaljer. Den viktigaste är att begreppet synd ( תאטח ) nämns i -:+ men inte i ':!" 
(eller överhuvudtaget i kapitel '). Den koppling som Patterson vill göra mellan 
dessa verser kan då bara sägas vara av allmän natur eftersom vi tänker oss att båda 
avsnitten handlar om samma sak (synd). Men det (nns ingen koppling i form av 
ett gemensamt syndbegrepp. 

Det andra som Patterson missar är att ordet avkomma ( ערז ) inte förekommer 
i -:+ (eller överhuvudtaget i kapitel -). Det görs alltså inget medvetet försök att visa 
för läsaren att de två avsnitten är menade att läsas samman. Mer precist uttryckt 
sägs det inte i kapitel - att Kain i sin egenskap av att vara avkomman har en uppgift 
 

7  Todd L. Patterson, The Plot-Structure of Genesis: “Will the Righteous Seed Survive?” in the 
Muthos-Logical Movement from Complication to Dénoument (Leiden: Brill, !"#&), s. '#–'(. 
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att råda över synden, vilket ju enligt Patterson ska utgöra själva grundkon*ikten i 
Första Moseboks intrig. 

Till sist är det också svårt att se en koppling mellan orden om åtrå och råda över 
i ':!% och -:+. Visserligen återkommer samma ord i båda versarna men de används 
för att säga två helt olika saker. Medan -:+ visst handlar om synden som åtrår 
människan och människans uppgift att råda över den, så handlar ':!% istället om 
kvinnans åtrå till mannen och att mannen ska råda över kvinnan. Om dessa verser 
ska läsas samman låter det snarast som att kvinnan är synden som mannen ska råda 
över, och det är nog inte riktigt den tolkningen som Patterson vill framföra.8  

De här problemen uppstår främst för att Patterson inte tar hänsyn till texternas 
episodiska och etiologiska karaktär: de är inte menade att läsas ihop på det sätt som 
han gör. Istället handlar ! Mos ' om den första ursynden (även om den inte be-
nämns så), förutsättningarna för mänskligt liv efter den, förhållandet till Gud, 
djur, natur och andra människor, en berättelse som avslutas med att människan 
drivs ut från Edens lustgård. Första Mos -, å andra sidan, berättar om ett första 
konkret exempel på synd, där Kain mördar sin bror, och kopplar det till frågan om 
syndens åtrå, vilket avslutas med uppmaningen till Kain att råda över synden och 
att Gud i sin nåd sätter ett tecken på Kain.  

Exemplet med Pattersons läsning av ! Mos ' och - visar tydligt hur berättelser-
na i Urhistorien fungerar: de behandlar liknande teman och motiv, men utgör sina 
egna väl avrundade berättelser och saknar många gånger mer genomarbetade 
kopplingar. Som Cohn uttryckte det (nns ingen kontinuitet i form av gemensam-
ma platser, karaktärer eller händelser. Däremot (nns ett mönster av människans 
synd och gudomligt stra, på ett mer allmänt plan. Detta skulle kunna utgöra en 
allmän problembakgrund till Guds löften till Abraham i ! Mos !#, och har också 
varit en vanlig tolkning av förhållandet mellan Urhistorien och resten av Första 
Mosebok under !&$$-talet. Till den vänder vi oss nu.  

En samling berättelser om syndens ökande makt 
Redan !&+) pekade David J. Clines ut Guds löfte till Abraham/fäderna som den 
röda tråd som håller ihop de fem Moseböckerna.9 Även Clines menade att det är 

 
8 Två feministiska läsningar som reder ut och problematiserar eventuella kopplingar mellan (:#' 

och *:% är Carol L. Meyers, Gender Roles and Genesis (:#' Revisited, i Athalya Brenner (red.) A Femi-
nist Companion to Genesis (She.eld: She.eld Academic Press, #$$(), s. ##&–#*#; och Adrien Janis 
Bledstein, Are Women Cursed in Genesis (:#'?, i Brenner Feminist Companion, s. #*!–#*+. 

9 David J.A. Clines, The Theme of the Pentateuch (She.eld: JSOT Press, #$%&). 
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ett särskilt problem hur Urhistorien ska förstås i förhållande till löftena, men att 
det går att förstå berättelserna som att de vittnar om en dubbel rörelse där inte bara 
synden sprids ut över jorden, utan också nåden.10 Ett exempel på det är berättelsen 
om Kain och Abel, som ju berättar om det första brodermordet å ena sidan, men å 
andra sidan även att Gud förbarmar sig över Kain och sätter ett tecken på honom 
till skydd. Ett annat exempel skulle kunna vara berättelsen om Noa: å ena sidan 
Guds stra, över människans synd i *oden, å andra sidan Guds nåd i att en familj 
bevaras. 

Clines beskrivning byggde i stor utsträckning på Gerhard von Rads tolkning 
av Första Mosebok. Von Rads beskrivning var dock mer negativ, då han menade 
att berättelserna i Urhistorien, med början i Adam och Eva i ! Mos #–' och förban-
nelserna som uttalas här, porträtterar en alltmer ökande klyfta mellan Gud och 
människa, som växer med lavinartad styrka, trots Guds nådefulla svar. Det är i kon-
trast till detta som Guds löfte till Abraham framträder: genom honom ska alla 
jordens släkter välsignas, som ett svar på förbannelsen.11 

Om man testar detta resonemang mot vad vi har sagt om att berättelserna är 
etiologiska och episodiska håller det till viss del. Alla berättelser verkar på olika sätt 
behandla frågan om överträdelse och stra,, eller om förbannelse och välsignelse. 
Välsignelse är också en del av Guds löfte till Abraham. Samtidigt är det återigen så 
att de här frågorna avslutas inom ramen för varje berättelse, och syftet är att 
förklara den verklighet som texternas läsare lever i, och som innehåller både 
välsignelse och förbannelse.12 Detta skulle tala emot att läsa dem kumulativt som 
en mörk bakgrund till Abrahamsberättelsen. 

Ett tydligt exempel är Noaberättelsen, där Gud mot slutet säger: ”Aldrig mer 
skall min förbannelse drabba marken för människans skull…” ():#!). Detta blir ett 
sätt att säga att problemet med människans ondska – som inleder Noaberättelsen 
– har nått sin upplösning.13 Om det är så, varför ska vi läsa vidare i Abrahams-
berättelsen? Det verkar inte som om löftet i ! Mos !# är menat att lösa upplevelsen 
av en fragmentiserad värld som är gemensam för alla människor. Snarare är löftet 

 
10 Clines, The Theme, s. '*–%(, %'–%$. 
11 Se Gerhard von Rad, Genesis: A Commentary (Övers. John H. Marks; London: SCM Press, 

#$%!), s. !*, #+!–#+*.  
12 Jfr Gertz, Das erste Buch Mose, s. #–(; Claus Westermann, The Promises to the Fathers: Studies on 

the Patriarchal Narratives, (övers. David E. Green; Philadelphia: Fortress, #$&"), s. *$, ++; och Claus 
Westermann, Genesis $–$$: A Commentary, (övers. John J. Scullion; Minneapolis: Augsburg, #$&*), s. +(, 
'#. 

13 J/r Rol/ Rendtor//, Genesis &,!# und die Urgeschichte des Jahwisten, Kerygma und Dogma % 
(#$'#), s. '$–%&. 
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till Abraham att han ska få vara en välsignelse i denna värld. Och just i den insikten 
ligger den verkliga kopplingen mellan Urhistorien och resten av Första Mosebok, 
menar jag. 

Om vi börjar vår läsning med att hålla isär Urhistorien och resten av Första 
Mosebok är vi fria att fundera kring eventuella kopplingar mellan dem. Båda 
handlar om välsignelse, men exakt vad välsignelse är förändras när vi rör oss från 
Urhistorien till Abrahamsberättelsen. Om det i Urhistorien tillsammans med be-
greppet förbannelse handlar om gott och ont i den värld Gud skapat, handlar det 
i Abrahamsberättelsen mer om hur Gud är med Abraham och hans familj och 
arbetar konkret genom honom. 

Den här utvecklingen av ett begrepp från en del av en bok till en annan, i en 
delvis annan riktning, kan också förstås som intrig. George G. Nicol har noterat 
hur materialet i Första Mosebok verkar ha vävts samman i sina skarvar.14 I över-
gången mellan olika berättelser sker en slags överlämning där vissa teman, motiv 
och nyckelord fortsätter att användas, samtidigt som de tas i delvis annan riktning. 
Nicol kallar detta fenomen för rullande intrig (rolling plot), men en bättre beskriv-
ning är kanske att tala om stafettintrig eller stafettskrivande. Nicol beskriver det på 
följande sätt:  

So far as Genesis... might be said to possess plot it has to be understood as rolling plot. 
That is to say, there are critical junctures in the narrative up to which a particular state-
ment of plot might make satisfactory sense, but following which the narrative takes a 
somewhat di+erent direction and gives way to an amended plot.15  

Detta sätt att resonera skulle också kunna användas för att beskriva övergången 
mellan Urhistorien och Abrahamsberättelsen. Det är möjligt att argumentera för 
att det (nns en spänning mellan den välsignelse som uttalas i skapelseberättelsen 
(”Och Gud välsignade dem [mänskligheten] ...” !:#); jfr !:##; ": #) och den förban-
nelse som introduceras genom mänsklighetens olydnad mot Gud i ! Mos #–' 
(särskilt ':!-–!&) och som så att säga exempli(eras i de efterföljande berättelserna 
(för Kain och Abel, jfr -:!!; för Noa-berättelsen, jfr ):#!; se också ":#&),16 även om 
 

14 George G. Nicol, Story-Patterning in Genesis, i Robert P. Caroll (red.) Text as Pretext: Essays in 
Honour of Robert Davidson (She.eld: JSOT Press, #$$!). 

15 Nicol, Story-Patterning, s. !(!. 
16 Termer som rör välsignelse och förbannelse )nns inte i den korta rapporten om Guds söner i 

':#–( eller i historien om Babels torn i ##:#–$. Men båda går att infoga i ett tema om välsignelse och 
förbannelse utan att göra något våld på berättelserna som sådana, eftersom de båda verkar handla om 
överträdelse och stra,, jfr Westermann, The Promises, s. +(; och Reinhard G. Kratz, The Composition of 
the Narrative Books of the Old Testament, (övers. John Bowden; Edinburgh: T&T Clark International, 
!""+), s. !+#. 
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detta inte är menat att förstås kumulativt och inte är tänkt att lösas på något enkelt 
sätt. Men tankar om välsignelse och förbannelse och en spänning mellan dem kan 
fungera som en upptakt (exposition) till löftet till Abraham. Den typen av ett slags 
iordningställande av scenen är vanligt i berättelser och utgör ofta början av en 
intrig.17 Det som händer i Abrahamsberättelsen är dock att begreppet välsignelse 
tas vidare och förstås delvis annorlunda.  

Det (nns *er sådana termer som får delvis annan betydelse och funktion när vi 
rör oss från Urhistorien och framåt i Första Mosebok. Vi ska avsluta vår undersök-
ning med att titta på några av dessa och se hur de verkar ha använts för att foga 
ihop Urhistorien och resten av Första Mosebok i en slags teologisk re*ektion.  

Land och namn i Första Moseboks upptakt 
Förutom det faktum att berättelserna i Urhistorien är episodiska och etiologiska, 
har historisk forskning de senaste årtiondena allt oftare hävdat att Urhistorien och 
resten av Första Mosebok inte skrevs samtidigt. Detta bygger på att man blott-
lägger de olika källor boken innehåller och de redaktionsstadier som den genom-
gått när den skrivits ner. Medan Julius Wellhausens källor J, E, D och P är kända, 
är det idag mer vanligt att tala om P-material å ena sidan och icke-P-material å 
andra sidan (i Första Mosebok och resten av Pentateuken).18 ”Icke-P” kan stå för 
material som både är yngre och äldre än P. Förenklat uttryckt är det så att den 
välsignelse som uttalas i ! Mos !:#) hör till P, medan löftet till Abraham i ! Mos 
!#:!–' (och när det senare upprepas) tillhör ett yngre skikt av sena redaktionella 
inskott som enbart är skrivna för att foga ihop berättelserna.19 Den sammanfog-
ningen utgår från P och dess perspektiv och tar inte alltid hänsyn till icke-P-
material i Urhistorien. Alltså (nns det inte alltid en litterär koppling mellan P och 
icke-P i Urhistorien mer än att de lagts sida vid sida.20 I det som följer vill jag utgå 
 

17 Se till exempel Holmberg & Ohlsson, Epikanalys, s. !*–(%; och Patrick O’Neill, Exposition, i 
David Herman & Manfred Jahn & Marie-Laure Ryan (red.), Routledge Encyclopedia of Narrative The-
ory (London: Routledge, !""+), s. #++–#+'.  

18 Se till exempel Christian Frevel (red.), Einleitung in das Alte Testament ($ uppl.; Stuttgart: W. 
Kohlhammer, !"#'), och Kratz, Composition. 

19 Tidiga exempel på detta resonemang är Rol/ Rendtor//, Das überlieferungsgeschichtliche Prob-
lem des Pentateuch (Berlin: de Gruyter, #$%%); och Erhard Blum, Die Komposition der Vätergeschichte 
(Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, #$&*). 

20 Se till exempel Frank Crüsemann, Die Eigenständigkeit der Urgeschichte: Ein Beitrag zur Dis-
kussion um den ”Jahwisten”, i Jörg Jeremias och Lothar Perlitt (red.) Die Botschaft und Die Boten 
(Neukirchener-Vluyn: Neukirchener, #$&#), s. ##–!$; Markus Witte, Die biblische Urgeschichte: 
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från två begrepp som spelat viss roll för särskiljandet av P och icke-P och visa hur 
de i textens nuvarande form kan förstås i termer av en stafettintrig. 

Det första begreppet är hämtat från ! Mos !:#) och handlar om den kosmiska 
visionen av en jord välsignad av Gud: ”Gud välsignade dem [människan] och sa till 
dem: ’Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er…’” Den 
här visionen upprepas i slutet av Noaberättelsen. Världen har i någon mening gått 
under, men Noa med familj har överlevt och Gud bekräftar nu sin vilja för världen: 
”Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ’Var fruktsamma och 
föröka er och uppfyll jorden’” (&:!). Det ord som här används för jorden är ץרא . 
Samma ord återkommer sedan i löftet till Abraham: ”…gå till det land [ ץרא ] som 
jag skall visa dig… jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort…” (!#:!–#). Det 
skulle alltså gå att argumentera för att den jord som välsignas av Gud i !:#), men 
som förbannas i *era av berättelserna i Urhistorien, nu åter ska få del av Guds väl-
signelse genom Abraham – och detta visar sig genom nyckelordet ץרא  som knyter 
samman dessa passager. 

Det är bara det att medan ץרא  står för jord i bemärkelsen hela världen, så har 
icke-P-materialet i Urhistorien ett mer begränsat fokus på åkerjorden, vilket syns 
genom att det använder begreppet המדא  (se #:", +; -:#, !!–!#; ):#!–##). Tydligast 
är detta i ! Mos ' när jorden förbannas efter syndafallet: det är just åkerjorden som 
förbannas (':!&, #') så att människan kommer att bruka den ”i sitt anletes svett”. 
Det (nns alltså en direkt koppling mellan förbannelsen och jordbruksarbetarens 
möda, och tanken verkar inte vara att tala om en förbannad värld ( ץרא ). Den tråd 
som skulle skapas mellan Urhistorien och det som följer i Abrahamsberättelsen 
hackas alltså upp genom att ett annat ord för jord med en mer begränsad betydelse 
används.  

Nu är det faktiskt så att även המדא  används lite längre fram i löftet till Abra-
ham, i !#:', där det sägs att ”…alla släkten på jorden [ המדא ] skall önska sig den 
välsignelse som du har fått”. Men argumentet mot att se en koppling till icke-P-
materialet i Urhistorien är att perspektivet i löftet till Abraham, trots detta ordval, 
är hela världen och inte åkerjorden. Här har vi en redaktör som förutsätter P med 
dess kosmiska vision och gör ett inskott (!#:!–') där han använder המדא , men inte 
på samma sätt som i Urhistoriens icke-P-material. Redaktören introducerar alltså 
här en ny användning av המדא  som inte (nns i Urhistorien. Till det kan läggas att 
begreppet släkter ( החפׁשמ ) inte förekommer i icke-P-materialet, 21  så att den 
 
Redaktions- und theologiegeschichtliche Beobachtungen zu Genesis $,$ – $$,'* (Berlin: de Gruyter, #$$&), 
s. #$!–!""; och kort samman/attat i Gertz, Das erste Buch Mose, s. #(–#+. 

21 Witte, Die biblische Urgeschichte, s. #$%. 
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breddning i tolkningen av המדא , som ordet åstadkommer inte har sin grund i Ur-
historiens icke-P-material. Det (nns alltså ingen koppling mellan P och icke-P-
materialen i tanken om en förbannad jord som motas i Abrahams löfte, eftersom 
två olika begrepp för jord används som betyder delvis olika saker. 

Eller så (nns det en koppling fast på ett annat sätt. Om vi utgår från att המדא  
och ץרא  ska hållas isär i ! Mos !–!!, kan den breddade användningen av המדא  i 
!#:' läsas som att motivet med åkerjorden här plockas upp av redaktören från icke-
P-materialet och medvetet sätts i samband med ץרא  och החפׁשמ  från P, så att 
betydelsen av המדא  vidgas till att gälla hela världen och inte bara åkerjorden.22 
Detta resulterar i sin tur i en vidgad intrig som kan ge rum åt Abrahamsberättelsen, 
där Abraham vandrar runt som främling på jorden/i landet han har utlovats, sam-
ma jord som omtalas på lite olika sätt i Urhistorien. Just på grund av skillnaden 
mellan המדא  och ץרא  kan en koppling skapas till välsignelsen så som den omtalas 
i Urhistorien och välsignelsen så som den omtalas i Abrahamsberättelsen, som fort-
sätter den övergripande berättelsen i Första Mosebok på ett nytt sätt.23 Med andra 
ord skulle det vara ett exempel på fenomenet med en stafettintrig där en händelse-
utveckling leder in i en annan, som tar berättartråden vidare i en delvis annan in-
riktning.  

Det andra begreppet gäller Guds löfte att göra Abrahams namn stort (!#:#). 
Det noteras ofta att motivet om ett stort namn [ םֵׁש ] troligen plockats upp från 
berättelsen om Babels torn där detta är motivet för att bygga tornet: ”…så att vi gör 
oss ett namn [ םֵׁש ]”. I kontrast till denna hybris hos tornbyggarna lovar Gud i 
löftet till Abraham att det är han som ska göra Abrahams namn stort istället.  

Det här motivet (nns inte bara i berättelsen om Babels torn utan åter(nns på 
*era ställen i Urhistoriens icke-P-material.24 I -:#% sägs att det var vid tiden för 
Enoshs födelse ”…man började åkalla Herrens namn [ םֵׁש ]”, så att sann tillbedjan 
 

22 Ett antal stycken i Urhistorien visar att detta sätt att tolka המדא  inte är unikt. Om vi följer J. C. 
Gertz uppdelning av litterära lager (se Gertz, Das erste Buch Mose, s. #+", !"!, !#&, and !&'), kan vi se att 
den sk vishetsberättarens fras i ':% ( המדאה ינפ לעמ ... םדאה־תא החמא ) går att tolka kosmiskt, inte 
minst för att den i sin formulering ligger väldigt nära den redaktionella frasen i ':# ( ינפ־לע ברל םדאה  

המדאה ), som kommer bara några verser före. Vidare använder redaktören frasen המדאה ׁשיא  för att 
indikera åkerjord i $:!", vilket är väldigt nära vishetsberättarens formulering i *:! ( המדא דבע ). Man 
kan också notera användningen av både המדא  och ץרא  i !:+, vilket antyder att de i grund och botten 
pekar på samma sak. 

23 J/r Reinhard G. Kratz, Die Verheissungen an Die Erzväter: Die Konstruktion etnischer Identität 
Israels, i Mark G. Brett and Jakob Wöhrle (red.) The Politics of the Ancestors (Tübingen: Mohr Siebeck, 
!"#&), s. ($; och Ina Willi-Plein, Das Buch Genesis. Kapitel $'–)( (Stuttgart: Katolisches Bibelwerk, !"##), 
s. !$–(". 

24 För det följande, se Kratz, Composition, s. !+*. 
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kopplas till begreppet namn. I %:!–- berättas om de legendariska men tveksamma 
Guds söner, vilkas ”…rykte var stort” (så Bibel #$$$), men mer ordagrant står det 
här att de var ”namnets [ םֵׁש ] män” (alltså namnkunniga män). I Noaberättelsen 
sägs att Noa var rättfärdig i sin generation (%:&), att han blev far till Sem [ םֵׁש ] 
(%:!$), och i den avslutande delen av berättelsen välsignar Noa ”Jahveh, namnets/ 
Sems [ םֵׁש ] Gud” (&:#%). Slutligen når vi fram till berättelsen om Babels torn där 
människorna vill göra sitt namn känt (!!:-). 

När löftet om ett stort namn ges till Abraham i !#:# går det att se en dubbel 
referens till användningen av begreppet namn [ םֵׁש ] i Urhistorien. Dels görs en 
kontrast till berättelsen om Babels torn, men också till episoden med Guds söner; 
att göra sig ett eget namn får negativa konsekvenser. Dels plockas de positiva refe-
renserna till namn i Urhistorien upp. Den vars namn ska beundras och tillbes är 
Jahveh (-:#%), precis som Noa också gör (&:#%), Noa som också blir far till Sem 
[ םֵׁש ], förfader till de semitiska folken som Abraham tillhör. Detta tas vidare i löftet 
till Abraham i det att denna namnets Gud nu lovar att göra Abrahams namn stort. 

Sammanfattningsvis visar den här diskussionen av begreppen välsignelse och 
förbannelse, land och åkerjord, samt namn, att det (nns kopplingar mellan Ur-
historien och det som sedan följer i form av en slags stafettintrig, där ett tidigare 
motiv plockas upp för att sedan tas i en delvis annan riktning, vilket möjliggör en 
förlängd större berättelse. 

Slutsatser 
Vi började den här artikeln med att fundera kring vad frågan är om Jesus är svaret. 
På ett väldigt allmänt plan tecknas en kaotisk bild av hur världen ser ut i de första 
elva kapitlen i Första Mosebok, och i någon mening plockas detta upp i Guds 
löften till Abraham. Men vi har också sett att bilden av världen i Urhistorien inte 
kan förstås i alltför negativa termer. Syftet med de textavsnitt som (nns här är att 
beskriva den värld som läsaren be(nner sig i och ge förklaringar och redskap för att 
hantera livet i den. Det som sker i Guds löften till Abraham är att några av de motiv 
som presenteras i Urhistorien tas upp och ges en delvis ny inriktning. I korthet 
handlar de om att Abraham, mitt i den värld som Urhistorien tecknar, ska få vara 
till välsignelse. På ett liknande sätt plockas tråden upp i berättelserna kring Jesus i 
Nya testamentet. Frågan är dock inte svartvitt formulerad i Första Mosebok, och 
svaret i Guds löften till Abraham eller i Jesus hänger inte på att den är det.  



 

Kan teologisk forskning och kyrkor 
mötas för att försvara demokratin?  
Re"ektioner om EHS uppdrag i en skrämmande tid 

Hanna Stenström 

Denna artikel har två utgångspunkter. Den första handlar om vårt bruk av bilder. 
Boktiteln Öppna vyer – lång sikt anspelar på fjäll och hav och ser framåt. Den andra 
utgångspunkten är att re*ektera över vad vi gör när vi skriver och berättar historia.1 
Jag anknyter också till min egen tidigare forskning. I texten (nns på *era ställen ett 
kristet ”vi” eftersom EHS har en kyrklig huvudman och eftersom det är mitt eget 
perspektiv, men jag hoppas det är tydligt att EHS är ett ”vi” som rymmer männi-
skor av annan tro, religiös som ickereligiös. 

Jag re*ekterar kring Enskilda Högskolan Stockholms (EHS) uppdrag i nuet, i 
det mötesfält mellan kyrkor och akademien där högskolan valt att placera sig och 
fokuserar dels på hur bilder kan prövas och brukas, dels på historiebruk. Såväl fo-
kus på bilder som på historiskt berättande aktualiserar vad vi bär med oss som ge-
mensamt arv i olika sammanhang och gemenskaper. Bilder och historiskt berät-
tande kan därmed få oss att re*ektera över oss själva som delaktiga i historien och 
som arvtagare men också stimulera vårt tänkande kring hur vi kan förstå nuet och 
vår plats i nuet samt hur vi kan agera för att möta framtiden. Kunskap vi skapar 
genom forskning har en viktig roll att spela för att den re*ektionen ska bli möjlig.  

 
1 Utgångspunkterna hänger samman med festskriftens titel och med Owe Kennerberg, som går i 

pension efter en betydelsefull rektorsgärning. Det ger oss tillfälle att re-ektera kring en människas verk-
samhet som del av historien samt att aktivt bidra till historieskrivningen. ”Öppna vyer – lång sikt” är 
en beskrivning som karakteriserar Owes liv. Detta bruk av bilder ger anledning att re-ektera över hur 
vi skapar och använder dem, hur vi både formar bilder och formas av dem i vårt tänkande och agerande. 
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Kontexten: en skrämmande tid 
Nuet är inte enkelt och entydigt, så jag väljer att fokusera på en aspekt. Kort och 
förenklat: idag hotas demokratin på många ställen i världen. Vi kan alla ge exempel 
på länder där människor kämpar för att skapa demokrati och därför utsätts för 
brutal repression. Vi kan också ge exempel på odemokratiska eller antidemokra-
tiska riktningar inom världsreligionerna, inklusive kristendomen. Kyrkor går idag 
i förbund med nationalistiska högerrörelser. Kvinnors rättigheter hotas och kvin-
norörelser i motarbetas, också i kristendomens namn.2 Till detta kan läggas fakta-
resistens, avvisande av vetenskapligt grundad kunskap om exempelvis klimatför-
ändringarna samt direkta hot mot forskare, till exempel inom genusvetenskap.3  

Att forskning och utbildning i demokrati och mänskliga rättigheter är helt cen-
trala för att förstå detta nu och möta hoten är uppenbart. Därigenom blir en hög-
skola med kyrklig huvudman en plats även för dem som har annan religiös identi-
tet än kristen, för ateister, agnostiker och religiöst indi,erenta. En kyrka och även 
många enskilda kristna går därmed i förbund med människor som verkar för forsk-
ningsbaserad kunskap och demokrati i en värld där också kyrkor och enskilda 
kristna många gånger gör det motsatta. På EHS, som på många platser runtom i 
världen, möts människor av olika tro och otro, vi möts för människornas och skap-
elsens skull, så det vi gör på EHS är inte unikt men det är ett ställningstagande – 
och ett ljus i ett tätnande mörker.  

Men vad har vi andra för funktion att fylla i denna tid, vi som ansvarar för 
forskning och undervisning om kristen tradition på EHS, en plats där akademi, 
samhälle och kyrkor möts? Den här texten ger inte det enda eller fullständiga Svaret 
men några re*ektioner kring sådant som för mig är viktiga delar av ett möjligt svar.  

Bilder  
Jag börjar alltså med några tankar kring bilder och bildspråk. I forskning och 
undervisning i teologi, till exempel i bibelvetenskap, på EHS ägnar vi en del tid åt 
att föra vidare arv av bilder samt att hjälpa våra studenter att förstå bilderna i deras 
 

2 Se exempelvis Christina Wassholm, Su#ocating the Movement – Shrinking Space for Women’s 
Rights, https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/!"#&/#"/!-Su,ocating-the-movement-EN-
G.pdf, hämtad !& februari !"!#.  

3 Jfr Jenny Gunnarsson Payne, Därför attackeras genusvetenskapen, i Dagens Arena !& juli !"#$, 
https://www.dagensarena.se/essa/darfor-attackeras-genusvetenskapen/, hämtad !& februari !"!#; 
Klara Rönnqvist Fors, Forskningsministern reagerar på hot mot genusforskare, i SVT Nyheter, 
https://www.svt.se/kultur/forskningsministern-reagerar-pa-hat-och-hot-mot-genusforskning-#, häm-
tad !& februari !"!#.  
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historiska sammanhang. Flera av mina bibelvetenskapliga kollegor arbetar med 
metaforteorier och andra teorier som hjälper oss att förstå hur bruk av bildspråk är 
en integrerad del av det mänskliga tänkandet, ett tänkande som är biologiskt grun-
dat. Detta kompletterar väl de förståelser av bildspråks sociala och politiska di-
mensioner, det vi ser när vi förstår bildspråk ur kritiska maktperspektiv, som jag 
här antyder. Ska forskning och undervisning bidra till kyrkor och samhälle i denna 
skrämmande tid behöver vi integrera kunskap om oss människor från såväl biologi 
som samhällsvetenskap och humaniora, inklusive teologi och religionsvetenskap, 
alltså kunskaper om såväl naturen som kulturen och om samspelet mellan dem.  

När vi skapar och förmedlar kunskap om bildspråk lär vi oss och lär ut att bil-
der kan ha skiftande betydelser i olika tider och kulturer. För oss som arbetar med 
kritiska maktperspektiv, till exempel feministiska perspektiv och bredare genusper-
spektiv, är det viktigt att pröva bildspråk kritiskt, för att till exempel se vilka sam-
hällsförhållanden och verklighetsförståelser de förutsätter samt vilka förståelser av 
samhället, verkligheten och oss själva (ner på individnivå) som de främjar.  

För att återvända till de bilder som förknippas med boktiteln, så är Fjället, i 
Bibeln kallat Berget, en etablerad bild för platsen där människor möter Gud, där 
Gud manifesteras och gör sig själv och sin vilja känd, samt en plats dit människor 
kan gå för att få möta Gud. I Bibeln möter vi det bland annat i berättelsen om 
berget Sinai, där Gud sluter förbund med folket (exempelvis # Mos !&), i Jesu 
Bergspredikan i Matt "–+, samt i berättelsen om hur Jesus i Matt #):!%–#$ en sista 
gång visar sig för lärjungarna och sänder dem till världen. Den betydelsen ligger 
sannolikt nära det människor kan uppleva på en fjälltopp. 

Att använda Havet som en positiv bild av öppna vyer och lång sikt, skiljer sig 
däremot från det återkommande bruket i Bibeln. Där är ju havet ofta en bild av 
kaos, hot och destruktivitet, den plats där onda makter bor. I Uppenbarelsebokens 
vision av en ny skapelse sägs därför ”Och havet fanns inte mer” (Upp #!:!). Det är 
knappast den bild av en återupprättad, nyskapad värld som vi hoppas att vi alla en 
gång ska få del av. Så får vi ett exempel på hur bilders betydelser förändras. 

Uppenbarelsebokens bildspråk ger oss också anledning att pröva bildspråket 
kritiskt. En bild av den frälsta världen som en värld utan hav kan skapa problem 
för den som inte lärt sig vad Havet betyder i Bibeln, alltså vara svår att förstå för 
den som älskar att vara ute på havet. Men tänker vi lite till förstår vi att Havet inte 
bara är öppna vyer och lång sikt utan också rytande vågor som slår sönder våra 
båtar och drar ner oss i det stora djupet där vi försvinner. De rent intellektuella 
utmaningarna i Uppenbarelsebokens bildspråk går i det fallet att lösa med en 
mindre ansträngning. Men det (nns också en annan vattensamling i Uppen-
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barelseboken, lika bildlig den, som skapar andra problem, etiska och teologiska 
problem, om vi inte bara läser texten som ett vittnesbörd om mänskliga föreställ-
ningar utan också som del av en religiös kanon, eller, mer öppet uttryckt, som ett 
levande arv vi aktivt lever i relation till och använder för att tolka våra liv, skapa 
mening i dem och hopp.  

Jag syftar på den brinnande sjön i Upp #$:!-–!". Det är i den som alla som inte 
har sina namn skrivna i livets bok kastas ner tillsammans med döden och dödsriket. 
Att döden och dödsriket försvinner i en brinnande sjö, det kan jag se som en bild 
för hopp. Men samtidigt talas om att vissa människor ska kastas dit, och den bilden 
skrämmer, utmanar och väcker avsky hos mig och inte bara hos mig. Jag tror att 
många som läser kan ge exempel, så jag avstår från dem. Vilka tolkningsstrategier 
kan vi som arbetar akademiskt med bibeltexter i mötesfältet mellan akademi och 
kyrka utveckla för att hantera bilden av den brinnande sjön, och på vilka grunder 
kan vi avvisa bibeltexten och de föreställningar den uttrycker?  

Min egen forskning började där, med en avhandling som till stor del handlade 
om Uppenbarelsebokens bildspråk. Jag hade mött tolkningar som Alan Boesaks 
Comfort and Protest4 och andra verk som i befrielseteologisk tradition tolkade Up-
penbarelseboken som en vision av befrielse från förtryck och orättvisor. Jag hade 
också läst arbeten om Uppenbarelsebokens mytopoetiska språk och hur det påver-
kar dem som läser denna bok eller hör den läsas, hur det når oss djupare och star-
kare än på en rent intellektuell nivå och därför gör något med oss.5  

I Uppenbarelsebokens mytopoetiska bildspråk är vissa förståelser av kön och 
sexualitet fullt integrerade. Den prostituerade kvinnan kan därför fungera som 
bild för det guds(entliga Imperium som Uppenbarelsebokens mottagare uppma-
nas att ta avstånd från (Upp !+–!)) medan Bruden – rimligen den brud utan sexu-
ella erfarenheter som var tidens ideal – står för den av Gud frälsta världen som Up-
penbarelsebokens mottagare inbjuds att bli del av. Jag valde därför att i min av-
handling studera framför allt de strategier som feministiska bibelvetare utvecklat i 
sitt arbete med Uppenbarelseboken. Därigenom både studerade jag och blev del-
aktig i !&&$-talets kritiska feministiska diskussion om huruvida Uppenbarelsebo-
ken skulle avvisas av feministiskt medvetna kvinnor (och rimligen även av 

 
4 Allan A. Boesak, Comfort and Protest: Re!ections on the Apocalypse of John of Patmos (Philadel-

phia: Westminster, #$&%). På svenska: Tröst och protest: Uppenbarelseboken ur sydafrikanskt perspektiv 
(Stockholm: Verbum, #$&&).  

5 Detta är genomgående i Elisabeth Schüssler Fiorenza, Revelation: Vision of a Just World (Procla-
mation Commentaries; Minneapolis: Fortress, #$$#); The Book of Revelation: Justice and Judgment 
(Philadelphia: Fortress, #$&+). I Vision of a Just World )nns ett starkt befrielseteologiskt drag.  
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medvetna män) då det den säger genom detta bildspråk är oupplösligt förenat med 
patriarkala, kvinnoförtryckande, värderingar, eller om detta bildspråk kunde om-
tolkas för att tala om den stora befrielsen från allt förtryck.6 

Med detta exempel från min egen forskning vill jag påminna om att bildspråk, 
också bibliska bilder, inte bara är ett arv att föra vidare eller ett museum över 
mänskliga föreställningar. Det är för många ett levande arv som kan förstås histo-
riskt och prövas kritiskt, genom en kritisk analys som kan vara en rent akademisk 
uppgift men också ett arbete som vi tar med oss in i kyrkliga sammanhang och låter 
få konsekvenser för kyrklig bibeltolkning, bibelbruk och teologi. Det är en uppgift 
som kan utföras på det mötesfält mellan akademin och kyrkorna där EHS valt att 
verka.  

Det jag just skrev kan framstå som att slå in en öppen dörr. Men i en värld där 
det kritiska tänkandet ofta har svårt att hävda sig och där också kristendomen åbe-
ropas för odemokratiska och antidemokratiska syften är det viktigt att en högskola 
med kyrklig huvudman fortsätter ge rum för denna kritiska uppgift. Det är viktigt 
att vi som verkar på EHS som lärare och forskare bidrar till diskussionen om när 
konstruktiv nytolkning av en bibeltext är möjlig och när en bibeltext måste avvisas. 
Det arbetet räddar inte världen, men är ett ljus att hålla brinnande när mörkret 
tätnar, också mörkret från antiintellektuella och antidemokratiska kristna rörelser.  

Historiskt berättande och historiebruk  
Så vill jag övergå till några re*ektioner om historiskt berättande och historiebruk. 
Jag ska också bedriva historiebruk för att kunna säga något om nuet. Akademisk 
historieskrivning och historiebruk aktualiserar, precis som arbetet med att tolka 
bibliskt bildspråk, frågor om forskarnas ansvar och forskningens uppgift som del 
av samhället i stort och i relation till andra samhällsaktörer än universitet och hög-
skolor, till exempel kyrkor och andra religiösa organisationer.  

 
6 Hanna Stenström, The Book of Revelation: A Vision of the Ultimate Liberation or the Ultimate 

Backlash? A Study in '(th Century Interpretations of Rev $+:$–), with Special Emphasis on Feminist Ex-
egesis, (Doktorsavhandling, Uppsala universitet, #$$$); Hanna Stenström, Feminists in Search for a Us-
able Future: Feminist Reception of the Book of Revelation, i William John Lyons & Jorunn Økland 
(red.), The Way the World Ends? The Apocalypse of John in Culture and Ideology (The Bible in the 
Modern World #$; She.eld: She.eld Phoenix, !""$), s. !*"–!''; Susan E. Hylen, Feminist Interpre-
tation of Revelation, i Craig R. Koester (red.), The Oxford Handbook of the Book of Revelation (Oxford: 
Oxford University Press, !"!"), kapitel !&.  
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Jag vill börja med ett exempel på historiebruk på EHS som jag inte mött mot-
svarigheter till i mitt arbete på statliga universitet. Det leder över till ett exempel ur 
min forskning som illustrerar historiebruk som direkt berör frågorna om EHS 
uppgift i nuet. 

Först exemplet på historiebruk på EHS. Jag minns ett sammanträde där vi i 
EHS lärarkollegium arbetade med policydokument om hur vi arbetar för att före-
bygga – och om det ändå skulle krävas, agera mot – diskriminering. I samtalet 
nämndes att EHS har en frikyrka som huvudman och att vår högskola därmed är 
del av en av de rörelser som bidrog till att forma demokratin i Sverige. Ett sätt att 
förvalta detta arv på är att ha bra dokument mot diskriminering som leder till ett 
väl fungerande konkret arbete. Dessutom blir frågor om demokrati och rättigheter 
centrala i forskning och undervisning, vilket var ett motiv för att THS (nu EHS) 
skulle etablera undervisningsprogram i mänskliga rättigheter och demokrati. Det 
som uttrycks i och skyddas av den likabehandlingsplan vi måste ha är inte ett av 
myndigheterna pålagt extrakrav utan något centralt för högskolans hela verksam-
het och identitet. Jag skulle också kunna uttrycka det så, att vi därmed blir en fort-
sättning av den historia där frikyrkorörelsen var delaktig i att skapa ett demokra-
tiskt Sverige.  

I Enskilda Högskolan Stockholms ”Handlingsplan för år #$#! gällande likabe-
handling” står därför, i slutorden innan bilagorna börjar:  

EHS har att förvalta ett arv från svensk folkrörelse- och frikyrkohistoria av kamp för 
demokrati och marginaliserade gruppers rättigheter. I såväl de teologiska programmen 
som i utbildningen i mänskliga rättigheter får dessa frågor kontinuerligt sin särskilda be-
handling i forskning och undervisning.7 

Detta är som jag förstår det ett tydligt exempel på historiebruk, vilket jag nu ska 
visa genom en begreppsgenomgång.  

Några begrepp  
Begreppet historiebruk kan förstås tillsamman med två andra begrepp, historiekul-
tur och historiemedvetande. Jag väljer de(nitioner i en artikel av historikern Peter 
Aronsson:8 

 
7  Enskilda Högskolan Stockholm, Handlingsplan för år !"!# gällande likabehandling, 

https://ehs.se/wp-content/uploads/!"!"/"&/likabehandlingsplan-ehs.pdf, hämtad !& februari !"!#.  
8 Peter Aronsson, Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden, i Historisk tidskrift #!!.! 

(!""!), s. #&$–!"&. 
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Historiekultur är de artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till det 
för"utna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, 
nutid och framtid. I undantagsfall utgör de direkta och uttryckliga tolkningar av detta 
samband. Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att 
forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter. Historiemed-
vetande är de uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid, och framtid som styr, 
etableras och reproduceras i historiebruket. Ett visst urval av historiekulturen iscensätts 
i ett historiebruk och formerar ett historiemedvetande.9  

Historiemedvetande skapar alltså sammanhang och mening samt är centralt i for-
mandet av individuella och kollektiva identiteter. Till bilden hör också att historia 
framställs som berättelser och att detta historiska berättande är centralt i forman-
det av identitet och gör oss kapabla att handla i nuet. Frågor som ”Hur blev det så 
här?” besvaras genom berättelser där vårt liv nu sätts in i ett sammanhang och gör 
det möjligt att skapa strategier för att agera med inriktning på framtiden.10  

Till detta kan läggas att en grupp, en gemenskap – till exempel en kyrka eller 
grupp inom en kyrka, en etnisk grupp eller de som skriver en nations historia – kan 
berätta historien så att de val man gör i nuet, det egna agerandet, ses som en legitim 
fortsättning på historien. Den tidigare historien tolkas så att en själv utgör en legi-
tim fortsättning på denna historia. Jag skrev om det i en artikel om historiebruk i 
debatten om prästvigning av kvinnor i Svenska kyrkan, där det är tydligt att båda 
sidor ser sig som den legitima fortsättningen på berättelsen om Jesus, men också 
kan se sig som exempelvis den legitima fortsättningen på reformationen, eller på 
den svenska kyrkohistorien genom att ge exempel på vad som tidigare gjorts som 
en själv anser sig göra motsvarigheten till idag.11  

Jag menar att mina exempel från EHS belyser detta. I arbetet med ett policydo-
kument aktiverade vi delar av en historiekultur – kunskap om frikyrkornas del i att 
forma den svenska demokratin – och kunde därigenom binda samman dåtid med 
nutid och framtid till en meningsskapande och handlingsorienterad helhet. Detta 
urval som iscensattes i historiebruket formade ett historiemedvetande styrt av upp-
fattningar om samband mellan dåtid, nutid och framtid, men bidrog också till att 

 
9 Aronsson, Historiekultur, s. #&$. 
10 Carola Nordbäck, Kyrkohistorisk historiebruksforskning, i Urban Claesson & Sinikka Neuhaus 

(red.), Minne och möjlighet: Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism (Forskning för kyr-
kan !!; Göteborg: Makadam, !"#*), s. #*–*(, här s. #%. Se också Sinikka Neuhaus, Vad är det vi gör när 
vi berättar historia? i Claesson & Neuhaus (red) Minne och möjlighet, s. **–+!, särskilt s. *+, *%–*$. 
Neuhaus håller också fram de moraliska dimensionerna i historieskrivning i anslutning till internation-
ell forskning (s. *$–+#).  

11 Hanna Stenström, ”Kristus är med det på banan”: Historiebruk i debatten om prästvigning av 
kvinnor #$+% och #$+&, i Claesson & Neuhaus (red.), Minne och möjlighet, s. #"+–#(#. 



Hanna Stenström !#$ 

etablera de sambanden som en realitet som nämns i det färdiga dokumentet. Vi 
gjorde också anspråk på att det vi gör vid EHS i utbildning och forskning är en 
legitim fortsättning på frikyrkornas historia. 

Det sammanhang och den mening som skapades och det historiska berättande 
som skedde var rimligen del av att forma identitet. Identiteten hos en institution 
(EHS) är framför allt kollektiv, men kan sannolikt också vara del av åtminstone 
vissa enskilda medarbetares individuella identitet som gör det meningsfullt för 
dem att arbeta på EHS. 

Klas-Göran Karlsson har identi(erat olika typer av historiebruk men en full-
ständig genomgång av dem ryms inte i denna artikel utan jag nämner dem som är 
aktuella i det här sammanhanget.12 

Akademiskt historiebruk är centralt i mycken forskning och undervisning på 
EHS, exempelvis bibelvetenskap och kyrkohistoria. Detta historiebruk innebär att 
bedriva historisk forskning med de i en viss historisk disciplin erkända teorierna 
och metoderna, för att skapa kunskap om historiska förhållanden – eller i alla fall 
rimliga hypoteser – samt kritiskt granska existerande historieforskning och, om det 
behövs, förändra forskningen så att det blir möjligt att skapa nya och bättre hypo-
teser än de tidigare. 

Detta kan kombineras med ett moraliskt historiebruk med kritiska maktper-
spektiv, till exempel genusperspektiv. Moraliskt historiebruk lyfter fram orättvisor 
som genom historien begåtts mot olika grupper. Syftet är att ifrågasätta tidigare 
historieskrivning samt att skapa nya teorier och metoder som synliggör dem som 
osynliggjorts i historieskrivningen, eller att på andra sätt bidra till arbetet mot 
orättvisor. Moraliskt historiebruk inkluderar också kritik av dem som haft makten 
i historien och vad den maktutövningen inneburit.  

En ytterligare form av historiebruk i mina EHS-exempel och som kan vara re-
levant i vår forskning är existentiellt historiebruk. Det innebär att historiskt berät-
tande och kunskaper om historia används för att stärka identitet – individuell eller 
kollektiv – så att historien blir existentiellt angelägen. Detta historiebruk kan vara 
både positivt och negativt, då det kan såväl inkludera människor i en gemenskap 
som fungera exkluderande. Vissa historiska händelser kan lyftas fram som existen-

 
12 Klas-Göran Karlsson, Historiedidaktik: begrepp, teori och analys, i Klas-Göran Karlsson & Ulf 

Zander (red.), Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken (Lund: Studentlitteratur, !""*), 
s. !#–''. 
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tiellt meningsfulla och identitetsskapande, men för samma syften kan problema-
tiska historiska händelser som stör gruppens eller individens självbild döljas.13  

Jag tar med mig de här kort skissade begreppen in i re*ektionen om vad vi på 
EHS kan göra och gör i vår skrämmande tid. Jag vill göra det genom att ge ett ex-
empel ur min forskning som pekar på betydelsen av en plats som EHS, i mötesfäl-
tet mellan akademi och kyrkor och med en historiskt betingad identitet som del av 
en folkrörelse.  

Exegetik och nazism 
I min forskning har jag arbetat med forskningshistoria. Det har handlat om hur 
bibelforskare verkat och verkar i mötesfältet akademi – samhälle – kyrka (ibland i 
alla tre, ibland mer tydligt i just samhälle eller just kyrka), men också om hur bibel-
forskningens resultat använts av människor som inte själva är forskare, till exempel 
i historiebruk i debatten inom Svenska kyrkan om prästvigning av kvinnor.14 

Som jag ska visa nedan har jag i några mindre arbeten tidigare studerat hur vissa 
forskare, även exegeter, mötte utmaningar från nazism och antisemitism i !&'$- 
och !&-$-talens värld. Även om det är på gränsen till slitet att idag frammana den 
tiden som en parallell till vår egen och som vi därför kan lära oss något av, så tror 
jag att mitt exempel är relevant för att inspirera re*ektionen över nuets utmaningar 
för oss på EHS.15  

Jag är medveten om att jag inte bara redovisar resultat av vetenskapligt histo-
riebruk eller ägnar mig något åt existentiellt historiebruk utan att jag också bedriver 
”pedagogiskt historiebruk”. Det historiebruket är vanligt men inte okomplicerat. 
Inte minst kan forskare se problem med detta, även om de bejakar de värderingar 
som motiverar det. Pedagogiskt historiebruk jämför historiska händelser med nu-
tiden för att kunna lära av historien. Typiskt för detta historiebruk är att likheterna 
mellan dåtid och nutid ofta betonas starkt samtidigt som olikheterna inte hålls 
fram tillräckligt tydligt, vilket blir problematiskt. Med den reservationen vågar jag 

 
13 Det som nu sagts om historieskrivning, historiskt berättande och historiebruk går att använda 

för att förstå vad det är att skapa en festskrift i allmänhet och denna festskrift i synnerhet, men jag läm-
nar ytterligare re-ektioner över detta åt läsaren. 

14 Stenström, ”Kristus är med det på banan”.  
15 Ett ytterligare skäl till att ta med detta exempel är att Owe Kennerberg #$&" skrev uppsatsen 

”Judiska församlingen i Stockholms -yktingverksamhet #$(( – kristallnatten #$(&”, en uppsats i historia 
vid Stockholms universitet. Exemplet är alltså hämtat från en tidsperiod som också Owe jobbat med, 
så det är motiverat att ta med i hans festskrift. 
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ändå utöva ett visst pedagogiskt historiebruk, och ber dig som läser detta att vara 
uppmärksam på om jag begår det vanliga misstaget.  

Både internationell och svensk historieskrivning har ju framför allt riktat upp-
märksamhet mot hur exegeter kunde bedriva forskning som stöttade nazismen.16 
Det (nns också exempel på motsatsen, och de kom att intressera mig. Det ena ex-
emplet är Gösta Lindeskog, som i *era arbeten, från avhandlingen och framåt, 
skrev om judisk Jesusforskning och deltog i judisk-kristen dialog.17 Det andra ex-
emplet är Johannes Lindblom, professor i Gamla testamentet i Lund under Andra 
världskriget.18 Under Andra världskriget, !&-#, publicerade Lindblom, som en i en 
grupp professorer vid Lunds universitet, boken Tidsspegel: Aktuella uppsatser om 
vetenskap och samhälle.19 Boken har beskrivits som en plädering för ”vetenskapens 
okränkbara roll i ett demokratiskt samhälle…. försvar för tankefrihet och yttrande-
frihet…”.20 Professorerna själva skriver i sitt förord att de är sinsemellan olika på 
många sätt – de företräder också en bredd av discipliner – men att de är ense om 
att ”kampen för framtiden nödvändigt måste vara en kamp för personlig frihet, 
nationell självständighet och folkstyre”.21 Med boken vill författarna bekänna sig 
till dessa värden och verka för dem.  

Kort och förenklat vill de diskutera hur forskare förhåller sig till de hot mot 
den vetenskapens frihet samt personlig och nationell frihet samt folkstyre som 
(nns i samtiden. De menar att ”de intellektuella” – här mer speci(kt de akademiska 
lärarna och forskarna – har ett ansvar som just intellektuella, som professorer, att 
stå upp för dessa värden. Det kan handla om att avslöja det totalt ovetenskapliga i 
 

16 Se exempelvis Susannah Heschel, The Aryan Jesus: Christian Theologians and the Bible in Nazi 
Germany (Princeton: Princeton University Press, !""&); Jesper Svartvik, Bibeltolkningens bakgator: sy-
nen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid (Stockholm: Verbum, !""'); Håkan Bengts-
son, Fariseer mellan svensk protestantism och Tredje riket – en bakgrundsteckning till Hugo Odebergs 
Fariseism och kristendom, STK &!.( (!""'), s. $%–#"$.  

17 För mitt eget arbete med Lindeskog se Ett bidrag till religionsdialogens historia, Svensk Kyrko-
tidning ##*.& (!"#'), s. !*$–!+!. Ur Lindeskogs egen produktion se exempelvis avhandlingen Die Jesus-
frage im neuzeitlichen Judentum: ein Beitrag zur Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (Arbeiten und 
Mitteilungen aus dem neutestamentlichen Seminar zu Uppsala &; Uppsala: Lundequistska bokhan-
deln, #$(&; Jesus och judarna (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse, #$*"); Den judiska Jesustolk-
ningen (Israelstudier !; Stockholm: Svenska Israelmissionen, #$+#). 

18 Min framställning här bygger på Hanna Stenström, Tidsspeglar – Ett bidrag till samtalet om 
forskarnas ansvar, i Peter Lundborg & Jonny Karlsson (red.), Människan är alltid större: Vänbok till 
biskop Martin Lind (Linköping: Svenska kyrkan, Linköpings stift, !"##), s. ##$–#**.  

19 Tidsspegel: Aktuella uppsatser om vetenskap och samhälle (Stockholm: Bonniers, #$*!).  
20 Carl Fehrman m.-., Lärdomens Lund: Lunds universitets historia $***–'((+ (Lund: Lunds uni-

versitet, !""*), s. !$#.  
21 Ur Förord i Tidsspegel.  
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nazistiska rasteorier, att avslöja propaganda och att bidra till samhällsdebatten. Just 
genom att de är intellektuella så kan de genomskåda till exempel det som måste 
kallas för vidskepelse. Om Lindeskog alltså ger exempel på hur en exeget kan inte-
grera motståndet mot nazismen som en dimension i själva forskningen ger Lind-
blom och hans kollegor exempel på att motståndet mot nazismen och försvaret av 
demokratiska värden ligger i uppgiften som akademisk forskare och lärare, även 
om den inte integreras i själva forskningsuppgifterna.  

Lindblom bidrar inte som bibelforskare utan som kristen teolog. I Kristendo-
men i idékampen22 visar han hur kristna kan delta konstruktivt tillsammans med 
dem han kallar ”humanister”, vilket alltså bör innebära humanism som sekulär livs-
åskådning, i arbetet för att försvara frihet och demokrati nu, !&-#, och i ett fram-
tida arbete med att återuppbygga världen. Han vill visa hur kristendomen kan tol-
kas så att den ger ett viktigt bidrag till den pågående ”idékampen” och till att bygga 
en bättre framtid.  

Jag fascinerades av den här boken och av berättelsen om Lindblom och de 
andra Lundaprofessorerna: akademiska lärare och forskare som ser sitt ansvar att 
stå upp för forskningens frihet men också för demokrati och allas personliga frihet 
i en tid när ingen visste hur Andra världskriget skulle sluta. De menar att forskare 
måste delta i samhällsdebatten, även om de då måste gå ut ur sina specialområden, 
när grundläggande värden står på spel. Parallellerna mellan då och nu är tillräckligt 
tydliga för att vi ska kunna lära av dem, samtidigt som olikheterna är uppenbara, 
något som jag diskuterat tidigare. Det går att berätta historien om dem så att den 
fortsätter med oss, lära av dem och se hur vi kan göra nu, utifrån våra förutsätt-
ningar, det de gjorde då, på sina villkor.  

Men när jag läste deras texter och vad tidigare forskare skrev om dem och om 
Tidsspegel såg jag en annan sak, som skaver. Det fanns ett elitistiskt drag hos *era 
av dem. Johannes Lindblom beskrivs ofta som en äldre tids bildningsaristokrat. 
Flera av de tio var tydligt individualister. De var inte folkrörelsemänniskor som 
hela tiden, i stort och smått, deltog i arbetet för demokratin, utan de framträder 
snarare som en upplyst intellektuell elit som försvarar hotade värden mot vidske-
pelse, våld och barbari. 

 
22 Johannes Lindblom, Kristendomen i idékampen, i Tidsspegel: Aktuella uppsatser om vetenskap 

och samhälle (Stockholm: Bonniers, #$*!), s #""–#!#.  
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Vad gör vi nu? 
Mycket har hänt sedan !&-$-talet och den tidens bildningsaristokrater (nns 
knappast längre, även om det (nns andra typer av eliter, också i den akademiska 
världen, och glapp mellan dem och bredare folkgrupper, något som populistiska 
rörelser exploaterar. Universitet och högskolor i Sverige är ju idag inte längre heller 
platser för utbildning av de få. Men när jag tänker på EHS möjliga roll för att göra 
något av det de tio lundaprofessorerna gjorde, fast på vår tids villkor, så är det just 
folkrörelseanknytningen jag tänker på, den som de tio professorerna !&-# saknade.  

EHS förankring i en folkrörelse och *era lärares och forskares förankring i 
denna och/eller i andra demokratiska rörelser (såsom kvinnorörelsen, miljörörel-
sen, eller fredsrörelsen) gör att EHS står för något annat än den individualism och 
elitism jag mötte i texterna från !&-$-talet. Jag vet att många av dessa rörelser idag 
kämpar med sviktande medlemsantal och söker sin plats i samhället men jag vill 
ändå tro att det fortfarande går att verka inom folkrörelserna, och att det också 
fortsatt går att forma demokratiska rörelser, som försvarar demokratin och möter 
vår tids utmaningar.  

Mitt hopp är att EHS har del i detta genom vår förankring i en demokratisk 
kristen rörelse som samverkar med demokratiska sekulära rörelser. Från min egen 
forskning har jag lyft fram hur vi som arbetar med teologi och religionsvetenskap 
kan bidra genom kritiskt och konstruktivt arbete med vårt arv av bilder och texter, 
genom ett arbete där akademien möter kyrkorna. Vi ska skapa kunskap om histo-
rien där akademiskt historiebruk kan kombineras med andra historiebruk, kun-
skap som kan bidra till identitetsskapande historiebruk såväl i kyrkorna som i 
andra folkrörelser. Jag har antytt vad det kan betyda i bibelvetenskapen, men det 
berör förstås inte bara bibelvetare utan lika mycket andra ämnesområden. Framför 
allt tänker jag att kyrkohistorisk forskning skulle kunna studera det liberala poli-
tiska arvet i frikyrkorörelsen. 

Min berättelse om historien och om EHS som jag uppfattar vår högskolas iden-
titet och självpåtagna samhällsroll visar hur kristna kyrkor och enskilda kan göra 
motstånd och tända ljus när mörkret faller över världen, också de antidemokratiska 
kristna rörelsernas mörker. Jag har inget färdigt program utan vill bara påminna 
oss alla om vad vi kan vara del av: en rörelse som öppnar vyer och hjälper oss att se 
vad som behöver göras på lång sikt.  



 

Människan, digitalisering och teologisk 
utbildning på lång sikt 
Joseph Sverker 

Antropologen Joseph Henrich benämner interaktionen mellan arv och miljö i 
människan som en kultur-gen samevolution där det sociala i lärandet är så starkt 
att vissa grupperingar, enligt Henrich, utvecklar en ”kollektiv hjärna”.1 Detta ut-
manar en allt för individfokuserad människosyn för lärande. På vilka sätt påverkar 
en digitaliserad utbildning denna centrala sociala aspekt för lärande? Och vilka *er 
aspekter behöver belysas för att undersöka vilka konsekvenser digitalisering har för 
teologisk utbildning mer speci(kt? 

Inlärning formar förstås hjärnan. Synapser kopplas samman på nya och unika 
sätt för att underlätta hjärnans arbete när kunskapen behöver tas fram igen. Hjär-
nan är sig aldrig mer lik efter att man har lärt sig något nytt. Detta är en självklarhet 
och på många sätt en de(nition av vad inlärning är. Men om vårt fokus stannar vid 
vår hjärna har vi begått (minst) två misstag i vår förståelse av inlärning som kom-
mer att påverka våra slutsatser om utbildning och digitalisering.  

Det första misstaget illustreras av en konversation jag hade med Oscar, mina 
barns !"-åriga kusin, om VR (Virtual Reality). När vi pratade frågade jag honom: 
Hur skulle det vara att bli påkörd av en lastbil i VR tror du? Han svarade: Säkert 
läskigt, men man märker att det inte är på riktigt. Det känns inte i kroppen. 

Som (losofen Megan Boler påpekar (nns det risk för att en cartesiansk dualism 
förstärks när vi re*ekterar över den digitaliserade verkligheten, som om man enbart 
tillträder det virtuella med sitt sinne.2 Boler och och även Fredrica Buongiorno me-
nar att VR kan lura hjärnan på en mängd sätt men trots det slutar inte kroppen att 
 

1 Joseph Henrich, The Secret of Our Success: How Culture Is Driving Human Evolution, Domest-
icating Our Species and Making Us Smarter (Princeton: Princeton University Press, !"#'), s. (, !#!. 

2  Megan Boler, The New Digital Cartesianism: Bodies and Spaces in Online Education, i 
Philosophy of Education Yearbook, !""! (!""!), s. ((#–(*". 
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vara kunskapsinhämtare.3 Som jag vill visa här är det ett misstag att föra med oss en 
cartesiansk sinne/kropp-dualism till den digitaliserade världen. Kroppen är med 
hela vägen också i det digitala. 

Det andra misstaget med att enbart placera lärande i hjärnan är att det ger en 
missvisande förståelse av kunskap. Faktum är att hjärnan inte kan innehålla ens en 
bråkdel av dagens kunskap. Kultur, snarare än enskilda hjärnor, är kunskapens be-
hållare. Hjärnan är självklart viktig. Vi behöver en hjärna som har förmågan att lära 
sig, men kunskap såväl som lärande är trots allt främst sociala företeelser.4 

Syftet är alltså att belysa frågan om digitala former av lärande utifrån kropps-
lighet och socialitet och undersöka vad det kan innebära för teologisk utbildning 
mer speci(kt. Utrymmet är för kort för att ge några fullödiga svar, men jag hoppas 
kunna lyfta fram några viktiga frågor som bör beaktas när man ska svara på hur 
digitalisering påverkar teologisk utbildning. Det hela börjar med att se till kroppen. 

Digital kroppslighet 
Som jag nämnde är det lätt att tro att kroppen inte har någon betydelse i den digi-
tala verkligheten. På internet vet ingen att du är en hund, som skämtet lyder. Och 
även om det (nns en sanning i det så är denna ”digitala cartesianism” felaktigt, me-
nar Boler. Den digitala verkligheten har inte uppfyllt upplysningens dröm om ett 
”rent förnuft”. Kroppens betydelse för tänkandet försvinner inte varken på inter-
net eller i en arti(ciell verklighet.5 För, som Boler skriver, ”kroppen-även om den 
anses vara bortkopplad i virtuella verkligheter enligt vissa hyper och förhopp-
ningar-fungerar faktiskt som en nödvändig utrönare av mening och slutlig markör 
för vad som räknas som ’verkligt’ och ’sant.’”6 Detta är något som Oscar redan 
hade förstått. Förnuftet är bundet till vår kroppslighet även i nya tekniska former. 

Man kan inte komma förbi (losofen och biologen Donna Haraway när man 
ska re*ektera över teknik och kroppslighet. Haraway använde sig av cyborgen som 
tankeexperiment för sitt tänkande redan på !&)$-talet i sin numera klassiska text 

 
3 Boler, New Digital Cartesianism; Frederica Buongiorno, Embodiment, Disembodiment and Re-

Embodiment in the Construction of the Digital Self, i HUMANA.MENTE Journal of Philosophical 
Studies (' (!"#$), s. (#"–((". 

4 Psykolingvisten Steven Pinker tar språket som exempel där hjärnan har en inneboende ”instinkt” 
för språk samtidigt som inget barn föds med ett färdigt lexikon. Se Steven Pinker, Words and Rules: 
The Ingredients of Language (London: Phoenix, !"""). 

5 Boler, New Digital Cartesianism. 
6 Boler, New Digital Cartesianism, s. ((#. 
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”A Cyborg Manifesto”.7 Cyborgen är Haraways sätt att göra upp med en patriar-
kal essentialism och komma bort från, enligt henne, vår smärtsamma medvetenhet 
av vad det betyder att ha historiskt konstituerade kroppar.8 Cyborgen har ingen 
kroppslig historicitet eller ursprung eftersom en cyborg ständigt kan regenerera sig, 
menar Haraway.9  

Det intressanta för mitt syfte är att Haraway inte förnekar kroppens betydelse 
här utan undersöker istället hur ny teknik påverkar våra kroppar. Hon skriver: 

Kommunikationstekniker och biotekniker är de avgörande verktygen som formar om 
våra kroppar. Dessa verktyg förkroppsligar och framtvingar nya sociala relationer för 
kvinnor runt hela världen. Tekniker och vetenskapliga diskurser kan delvis förstås som 
formaliserade, med andra ord, som frusna tillfällen, av de rörliga sociala interaktioner 
som skapar dem, men de ska också ses som instrument som förstärker mening.10 

Uppgiften blir därför att re*ektera över hur ny teknik formar och konstituerar vår 
kroppslighet. Som Haraway ser det skapas en permeabilitet, en genomträngbarhet 
mellan kropp och teknik i det hon benämner ”kommunikationstekniker”.  

Haraway har förhoppningar om att cyborgen kan utmana, eller ”queera”, eta-
blerade könsroller och kroppar. Boler är inte lika optimistisk till den digitala tekni-
kens möjlighet att ”queera” kroppar.11 Detta beror på att den digitala identiteten 
kan bidra till en ökad autonomi på ett område, som till exempel en kvinnas tillgång 
till utbildning, samtidigt som hon cementerar traditionella könsroller genom att 
stanna hemma under studierna för att hon har ansvar för barnen. Den digitala ut-
bildningen isolerar då kvinnan rumsligt och kroppsligt till hemmet även om den 
digitala formen också ger kvinnan tillgång till utbildning.12  

Teologen Mary Hess sätter (ngret på ett liknande dilemma när hon skriver att 
[digital teknik] får det att verka möjligt för mig att kontrollera min omgivning till en stor 
del. Den får det att verka möjligt för mig att välja hur och med vilka jag, och mina barn, 
kommer att interagera med. Jag är övertygad om att den kontrollen är i grunden en il-
lusion, men det är en högst förförisk illusion, som kommer till ett högt pris, där en kost-
nad är hur infrastrukturen till konsumtionssamhället uppehålls som producerar mer so-
por och miljöförstörelse än någon annan kultur på jorden. Det är en infrastruktur som 

 
7 Donna Haraway, A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 

Twentieth Century, i Donna Haraway, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature 
(New York: Routledge, #$$#), s. #*$–#&#. 

8 Haraway, A Cyborg Manifesto, s. #+%. 
9 Haraway, A Cyborg Manifesto, s. #&#. 
10 Haraway, A Cyborg Manifesto, s. #'*. 
11 Boler, New Digital Cartesianism, s. ((*. 
12 Boler, New Digital Cartesianism, s. ((&. 
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leder bort min blick från de i marginalen och gör det obekvämt att tänka på de strukturer 
som mina privilegier bygger på.13 

Digital teknik påverkar hur vi förstår och tolkar vår plats, eller ”situatedness” som 
det engelska begreppet lyder. Det gör inte kroppen mindre viktig i kunskapsmak-
andet. Vi bedömer bara kroppen och varandra annorlunda som jag snart kommer 
till.  

Man kan förstås argumentera att digital kommunikation gör det möjligt att 
uttrycka sina ”sanna” känslor, begär eller åsikter i skydd av det digitala rummets 
anonymitet. Det kan stämma, men det gör inte dessa känslor, begär eller åsikter 
mindre förankrade i våra kroppar. Enligt Buongiorno är en fullständig separation 
mellan det mentala och det kroppsliga inte möjlig, heller i det digitala. Kroppen är 
både utgångspunkten och det som möjliggör några erfarenheter alls även i det di-
gitala.14  

Frågan är därför inte om digitaliseringen slutligen har separerat förnuftet från 
kroppen. Så är inte fallet. Frågan är istället den som Haraway ställer om hur digital 
teknik formar våra kroppar. 

Vissa teoretiker hävdar att digital teknik inte inkorporeras i våra kroppar eller 
formar dem som till exempel en protes gör.15 Buongiorno menar istället att digital 
teknik utmanar gränsdragningen mellan vad som är ”extern” teknik och inkorpo-
rerad teknik.16 Buongiorno tar smartphonen som ett exempel. Både vår kropps-
hållning och vår uppfattning om vår egen kropp påverkas av smartphoneanvän-
dande.17 Teologen James K. A. Smith ger ett intressant exempel på detta. 

I Smiths mening upplevs en laptop som distanserande jämfört med smartpho-
nens (ngertoppsinteraktion.18 ”iPhonen för med sig en inbjudan till att bebo värl-
den på ett annat sätt […]. Att bli van vid en iPhone leder implicit till att behandla 
världen som ’tillgänglig’ för mig och min förnöjelse”, skriver Smith.19  

Frågan är då vilken kroppens förhållande till tekniska tingestar är såsom kläder, 
verktyg, kryckor, permobiler, trottoarer, trappor, iPhones eller digital kommuni-

 
13  Mary E. Hess, All That We Can’t Leave Behind: Pedagogy and Theology in Cyberspace, i 

Teaching Theology and Religion +.# (!""!), s. ("–(&, här s. (&. 
14 Buongiorno, Embodiment, s. (#$. 
15 Helena De Preester, Technology and the Body: The (Im)Possibilities of Re-Embodiment, i 

Foundations of Science #'.#–! (!"##), s. ##$–#(%. 
16 Buongiorno, Embodiment, s. (!!. 
17 Buongiorno, Embodiment, s. (!(. 
18 James K. A. Smith, Imagining the Kingdom: How Worship Works (Cultural Liturgies !; Grand 

Rapids: Baker Academics, !"#(), s. #*!.  
19 Smith, Imagining, s. #*(. 
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kation? I evolutionär mening är det frågan om det (nns något tillfälle då vi män-
niskor har varit oberoende av teknik.20 Människan som art är beroende av teknik 
för sin överlevnad. Detta beroende är det samma idag för var och en och gör att vi 
konstitueras inte bara av andra människor utan även av det icke-mänskliga, som 
till exempel teknik och infrastrukturer.21 Om kroppen blir till genom en öppenhet, 
eller sårbarhet till sin omvärld,22 gör det att vi inte kan avfärda teknik som något 
per de(nition avskilt från vår kropp, vår mänskliga natur, eller vårt eget jag.  

För att summera dessa olika resonemang betyder det att kroppslighetens bety-
delse i det digitala måste vara en central del av varje diskussion om digitala utbild-
ningsformer tillsammans med en medvetenhet om hur utbildningens infrastruk-
tur formar studenten. 

Det sociala lärandet och utsträckta sinnen i det digitala 
Det digitala utmanar hur vi tänker om jaget där man i ljuset av digital teknik kan 
kalla jaget för ett ”digitalt poröst jag”.23 Vad har detta för konsekvenser för lärande?  

Till att börja med är lärande socialt. Inte endast för att vi lär av och genom 
andra utan även för att kunskap i sig, som jag nämnde i inledningen, är uppburen 
av kultur, vår sociala verklighet. Lärande är även djupt förborgat i vår mänskliga 
natur. Som psykolingvisten Steven Pinker betonar genomsyrar lärande hela vår ex-
istens från födsel till döden.24 Människan är en lärande varelse och det gör att vårt 
jag ständigt formas och omformas av andra. Utan öppenhet mot den andra, inget 
jag. Utan lärande från och av andra, inget jag och ingen kunskap. 

Vad den sociala förståelsen av kunskap gör är att rucka på individen som ut-
gångspunkt för en pedagogisk människosyn. Filosoferna Andy Clark och David 
Chalmers utmanar detta genom sitt resonemang om sinnets utökade utsträckning 
(eng. extended mind).  

 
20 Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind (New York: HarperCollins, !"#*), 

s. #(–#*. 
21 Judith Butler, Senses of the Subject (New York: Fordham University Press, !"#+), s. %. Kursivering 

i originalet. 
22 Jag utvecklar den argumentationen i Joseph Sverker, Human Being and Vulnerability: Beyond 

Constructivism and Essentialism in Judith Butler, Steven Pinker and Colin Gunton (Stuttgart: ibidem 
Press, !"!"), s. #&(–#$!. 

23 Jonas Kurlberg, Digitality, the Porous Self and the Future of Religion, i Wolfgang Beck & 
Joachim Valentin & Ilona Nord (red.), Die Unsicherheit bewohnen? Erkundungen einer Theologie der 
Digitalität (Herder: Freiberg, kommande [!"!#]). 

24 Steven Pinker, How the Mind Works (London: Penguin, #$$&), s. (!–((. 
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Även om hjärnan be(nner sig innanför huvudet så sträcker sig sinnet utanför 
skallbenets gränser för Clark och Chalmers.25 Det (nns ingen epistemisk skillnad 
mellan något som är lagrat i hjärnan gentemot något lagrat i en anteckningsbok, 
eller i det digitala. Det hela beror på vilken relation och tillgång man har till in-
formationen vid beslutsfattandet. Om jag alltid har tillgång till min externa min-
nesbank så blir det del av mina kognitiva resurser, menar Clark och Chalmers.26 
Det leder även till att utveckla synen på jaget som utsträckt,27 eller kanske poröst.28  

Clark och Chalmers är tveksamma till om internet kan fungera som en ”exten-
ded mind”, men så skrevs också artikeln långt innan smartphonen var påtänkt.  
Buongiorno tar avstamp i Clarks och Chalmers teorier och visar hur även digital 
teknik sträcker ut våra jag genom vår kroppslighet.29 Det digitalas förhållande till 
kroppen har dock två sidor. 

Det digitala kan till exempel osynliggöra skillnader i tillgång och resurser mel-
lan användarna vilket kan vara svårt att upptäcka och på så sätt ge orättvisa förut-
sättningar till utbildningen.30 Genom algoritmer och (lterbubblor har den digitala 
verkligheten benägenheten att ”antingen bryta stereotypa föreställningar eller för-
stärka dem”.31 Enligt Jodi O’Brien blir vi mer benägna att bedöma andras kropps-
lighet utifrån våra egna stereotypa föreställningar.32 I senare forskning betonas sna-
rare att digitalisering ”fungerar som en förstärkare som gör existerande polarise-
ringar mer synliga eller skapar nya”.33  

Det är den ena sidan av den digitala tekniken. Den andra sidan är, som Mary 
Hess framhåller, att *er får tillgång till utbildning. Digital teknik för människor 
samman som inte kan studera på plats. Digitala tekniken ger pedagogen *er 

 
25 Andy Clark och David J. Chalmers, The Extended Mind, i Analysis +&.# (#$$&), s. %–#$. 
26 Clark och Chalmers, Extended Mind, s. ##. 
27 Clark och Chalmers, Extended Mind, s. #&. 
28 Kurlberg, Digitality. 
29  Frederica Buongiorno, From the Extended Mind to the Digitally Extended Self: A 

Phenomenological Critique, i Aisthesis #!.# (!"#$), s. '#–'&. 
30 Adina Marina 0erban & Veronica Stefan & Dunja Poto1nik & Dan Moxon, Social Inclusion, 

Digitalisation and Young People: A Research Study (Council of Europe and European Commission, 
!"!"), s. *". 

31 Panu Artemje,, Exploring Digital Equality, i Heikki Lauha & Kati Nõlvak, Digitalisation and 
Youth Work (Helsingfors: Verke & EYWC, !"#$), s. $(–$%, här s. $'. https://entk.ee/wp-con-
tent/uploads/!"#$/"!/Digitalisation-and-youth-work.pdf, hämtad !& mars !"!#. 

32 Jodi O’Brien, Writing in the Body: Gender (Re)Production in Online Communication, i Mark 
A. Smith & Peter Kollock (red.), Communities in Cyberspace (London: Routledge, #$$$), s. %%–#"*. 

33 Peter Parycek & Bettina Höchtl & Judith Schossboeck, Democracy in the Digital Age: Digital 
Agora or Dystopia, i International Journal of Electronic Governance $ (!"#%), s. #&+–!"$, här s. !"". 
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möjligheter till inlärning och samarbetsmöjligheter mellan studenter. Den digitala 
tekniken i undervisning ger också bättre tillgång till primärlitteratur och kan även 
utmana studenters förförståelser och fördomar om andra.34  

De två slutsatserna att digital teknik å ena sidan stärker polarisering och fördo-
mar och å andra sidan utmanar dem är inte nödvändigtvis motsatser. Snarare bely-
ser det att digital teknik inte är enhetlig i varken utförande eller utgångar. Analysen 
får dock inte stanna enbart vid det digitala. 

Utan att upprepa mig vill jag bara knyta samman det digitala med två centrala 
aspekter jag redan har nämnt. Det ena är vår kroppslighet och det andra är vårt 
lärande. I både fallen är det sociala centralt. Vår kropp och vårt jag, vad jag skulle 
vilja benämna som vår ”person” konstitueras av relationer där kunskapsförmedling 
är en sådan konstituerande relation. Men något viktigt händer med oss som perso-
ner när vi möter kunskapsförmedling i en institutionaliserad form. 

Relationella personer i individualiserande institutioner 
Om nu inte bara teknik utan även infrastrukturer konstituerar vårt jag så behöver 
skolan som institution vara del i resonemanget. En ingång i hur skolan som in-
stitution relaterar till människan i den ser vi i en kort analys av uppdelning mellan 
arv och miljö hur konstigt det än må låta. 

I samtal om elevers hälsa och studieprestationer ges lärare – och elever – olika 
förklaringsmodeller beroende på vad som är problemet för eleven att möta sina 
studiemål. Om eleven till exempel har dyslexi, förklaras detta med biologiska ter-
mer utifrån hjärnans uppbyggnad. Men om eleven till exempel lider av anorexi är 
förklaringsmodellen en annan som oftast har med sociala aspekter att göra. Varför 
är begreppen arv och miljö är så svåra att förena? 

Själva mötet människor emellan avslöjar att något är uppdelat som i grunden 
är förenat. När läraren möter eleven i klassrummet möter hen inte arv eller miljö 
utan en person där arv och miljö är komplext sammansatt. Det är något i våra för-
klaringsmodeller av människan som skapar uppdelningen mellan arv och miljö 
snarare än något som ligger i människan själv.  

En individualistisk människosyn ligger till grund för uppdelningen mellan arv 
och miljö.35  Kort formulerat, om jag ser mig själv som en självständig individ 

 
34 Mary Hess, What Di,erence Does it Make? Digital Technology in the Theological Classroom, 

i Theological Education *# (!""'), s. %%–$#, här s. &&–&$. 
35 Detta är grundfrågan i min bok Human Being and Vulnerability. För ett utvecklat resonemang 

se Sverker, Human Being, s. !(+–!+&. 
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kommer det som är ”jag” vara min kropp (arv), men andra människor kommer att 
ses som ”inte jag” och därför vara ”miljö”. Ju mer jag föreställer mig själv som en 
självständig individ desto mer kommer jag att ha ett behov att göra en distinktion 
mellan arv å ena sidan och miljö å den andra sidan.  

Men vi är inte individer i grunden. Såväl evolutionsbiologin som sociala teorier 
om människan framhåller hur vi blir till genom relationer. Snarare än individer är 
vi relationella personer i grunden. 

I detta sammanhang fångar teologen Janet Martin Soskice något centralt: 
Också vår mycket begränsade förmåga att stänga ”oss själva ute från relationer med 
andra” blir bara begriplig på grund av att vi redan har blivit socialt konstituerade. Jag 
behöver andra människor även för att stänga mig själv ute från dem. Vi är inte konstitu-
terade ”auto-noma”, inte trots andra, utan på grund av och genom andra. Ju mer vi står 
i relation, desto mer troligt är det att vi är oss själva.36 

”Person” är alltså inte något färdigt som vi först är som sedan möter andra som 
eventuellt påverkar oss. ”Person” är något vi blir i och genom relationer från allra 
första början. Relationer, beroende och öppenhet mot andra är alltså mer grund-
läggande för hur vi blir till som människor än självständighet och autonomi. Detta 
är något som teologin har vetat länge inte minst på grund av, eller tack vare, tree-
nighetsläran.37 Men då teologer som Colin Gunton38 och andra gärna ställer per-
sonbegreppet emot individbegreppet, handlar det snarare om vilken relation per-
sonbegreppet har till individbegreppet. 

”Person” som blir till genom relation är det mest grundläggande för oss som 
människor medan autonomi är en speci(k relation där den andre låter personen 
vara en självständig individ. Vi är alltså personen som ibland ges möjligheten att 
vara individer.  

Här kommer frågan om arv och miljö i utbildningsinstitutionen åter in. För 
individer blir vi till exempel genom institutioners relation till oss.39 Att uppdel-
ningen mellan arv och miljö är så tydlig i skolan tyder på att institutionen ”indivi-
dualiserar” personer eftersom arv och miljö främst är ett ”problem” i en individu-
alistisk kontext.40 Skolans individualisering ligger inte minst i dess uppdrag av kun-
skapsbedömning. 
 

36  Janet Martin Soskice, Treenigheten och ”Den Feminine Andre”, i Ola Sigurdson & Jayne 
Svenungsson (red.), Postmodern Teologi: En Introduktion (Stockholm: Verbum, !""'), s. #"#. 

37 Colin E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology (Edinburgh: T & T Clark, #$$#). 
38  Colin E. Gunton, The One, the Three, and the Many: God, Creation, and the Culture of 

Modernity, the Bampton Lectures $&&' (Cambridge: Cambridge University Press, #$$(). 
39 Harari, Sapiens, s. *"!. 
40 Sverker, Human Being, s. !*'. 
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För att säkerställa rättvis betygsbedömning ska skolan inte se till etnisk bak-
grund, religion, kön, sexualitet, familjehistoria osv., relationer som annars konsti-
tuerar oss. Skolan ska behandla eleven som en självständig individ.  

Individualiseringen är enligt detta synsätt alltså inte något nödvändigtvis nega-
tivt, snarare tvärtom. Detta är i grunden något positivt sett till betygssättningen. 
Skolan har dock ett ytterligare uppdrag, som även gäller för teologisk utbildning, 
nämligen ett värdegrundande uppdrag, eller ett formerande uppdrag. 

Dessa dubbla uppdrag, examinerande och formerande, skapar en spänning 
mellan eleven som person (relationell) och individ (autonom). Det examinerande 
uppdraget främjar en individualisering medan det formerande uppdraget främjar 
personskapandet.  

I en lärosalsmiljö (nns det metoder för läraren att hantera spänningen mellan 
individualiseringen och personskapandet, som di,erentiering till exempel.41 I ett 
klassrum är de *esta lärare medvetna om när ett personskapande möte har skett. 
Men vad händer med personskapandet när undervisningen sker digitalt? Är det 
möjligt att bli konstituerad som person via digitala relationer? Och får något av 
utbildningens uppgifter företräde över den andra i en digitaliserad undervisning? 

Dessa frågor kommer inte att kunna besvaras här utan måste tas vidare i en 
större re*ektion om frågan. Trots det vill jag lyfta en annars förbisedd aspekt av 
teologisk utbildning som teologen Linn Marie Tonstad betonar om teologins fort-
satta vara vid universitet för att ge ett inledande svar på de frågor jag nyss ställde.  

Teologisk utbildning: ideal och marknadslogik 
Medan teologer som Alister McGrath, John Milbank och John Webster beklagar 
teologins abdikation som ”vetenskapernas drottning” gör Linn Marie Tonstad det 
motsatta.42 Utifrån en läsning av ! Korinthierbrevet !:!)–'! menar hon att den sy-
nen på teologi anpassar sig till ”världens vishet” när den söker sig tillbaka till en 
framträdande position vid universiteten. Enligt Paulus logik kommer Gud att 
”göra slut” på teologin om den söker världens bekräftelse (! Kor !:#)). Vad Tonstad 
föreslår istället är att teologin bör vara sann mot Guds vishet även om det ses som 
”dårskap” i världens mening.43  

 
41 Sverker, Human Being, s. !+#–!+*. 
42  Linn Marie Tonstad, (Un)Wise Theologians: Systematic Theology in the University, i 

International Journal of Systematic Theology, !!.* (!"!"), s. *$*–+##, här s. +""–+"!. 
43 Tonstad, (Un)Wise Theologians, s. *$'. 
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I olika försök att visa på teologins förträ.ighet, eller universitetens och veten-
skapens beroende av teologin för ett epistemologiskt rättfärdigande, gör sig teolo-
gerna mer innästlade i universitetens marknadslogik enligt Tonstad. Trots ord om 
teologins unika innehåll och konstruktiva bidrag styrs även teologiska institut-
ioner av konkurrens om begränsade medel och en vilja att bilda ny skola inom äm-
net. Även teologen vill ha mat på bordet, uppmärksamhet för sin forskning och 
möjlighet att betala av lån till banken.44 Teologiska institutioner följer marknads-
logiken, eller som Tonstad benämner det, ”a logic of scarcity”.45  

I en svensk kontext är begrepp som utbildningsplatser, ansökningstryck och 
genomströmning, men även kvalitetssäkringssystem och mätbarhet belysande 
här.46 När det kommer till digitalisering (nns det ytterligare ekonomiska faktorer 
som spelar in. Företagen som tillhandahåller digitala läromedel har stora ekono-
miska intressen,47 inte minst på grund av den svenska statens beslut om och stöd 
för att digitalisera utbildningar.48 

Den ökade digitaliseringen av högre utbildning är alltså inte enbart en lösning 
för att uppehålla undervisning i tider av pandemi. Den drivs även på i form av 
marknadskrafter. Genom digitalisering ska *er studenter komma att vilja ansöka 
om utbildningsplatserna. Det blir högre söktryck och institutionen kan lättare visa 
att den uppfyller sin uppgift och gör rätt för sina statliga medel. Ett mätinstrument 
som används för att kvalitetssäkra utbildningen är till exempel ”genomström-
ning”, vilket är andelen studenter som blir godkända efter slutförd kurs. 

På det här sättet är en teologisk institution innefattad i sitt statliga uppdrag, 
men detta är sällan någon del av diskussionen om vad teologisk utbildning är. Det 
är dock som Tonstad påpekar, ”att förneka hur marknaden påverkar teologi skapar 
en misstänksam naivitet och en antagen oskyldighet där teologer undantar sig 
själva från behovet att undersöka vad som påverkar innehållet i deras egna teolo-
giska förslag”.49 Vad har då detta med kroppslighet och personskapande att göra? 

 
44 Tonstad, (Un)Wise Theologians, s. +"'–+"%. 
45 Tonstad, (Un)Wise Theologians, s. +"'. 
46 Se Jonna Bornemark, Det Omätbaras Renässans: En Uppgörelse Med Pedanternas 

Världsherravälde (Stockholm: Volante, !"#&); William Davies, The Limits of Neoliberalism: 
Authority, Sovereignty and the Logic of Competition (rev. uppl.; London: SAGE, !"#'). 

47 Mary E. Hess, Learning with Digital Technologies: Privileging Persons over Machines, i Journal 
of Moral Theology *.# (!"#+), s. #(#–+", här s. #(#. 

48 Jörgen From & Fanny Pettersson & Gerd Pettersson, Fjärrundervisning – en central del i skolans 
digitalisering, i Pedagogisk forskning i Sverige !+.!–( (!"!"), s. '$–$#, här s. '$–%". 

49 Tonstad, (Un)Wise Theologians, s. +"%. 
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Att forma teologer 
Som jag visade i mitt tidigare resonemang har betygsbedömning och utförandet av 
examinationsbevis en individualiserande e,ekt på studenten. En allt för stark be-
toning på genomströmning och konkurrens om utbildningsplatser leder institut-
ionen till att i högre grad behandla studenter utan hänsyn till konstitutiva relat-
ioner. Som Boler och Buongiorno visar har den digitala tekniken en bedräglig för-
måga att få oss att tro att vi agerar med ett ”rent förnuft”. Om en utbildningsin-
stitution redan styrs av den individualiserade delen av utbildningen är det sanno-
likt att digitaliseringen förstärker studenten som ett autonomt subjekt på bekost-
nad av de personskapande relationerna. Om studenten inte närvarar med sin 
kropp inom institutionens väggar är sannolikheten större att studenten alltmer 
hanteras som en autonom entitet i ett utbildningssystem. Ser man detta utifrån en 
foucauldiansk makt- och diskursanalys får detta dubbla konsekvenser.  

Enligt Foucault påverkar och konstituerar en institution de människor som 
be(nner sig i institutionens korridorer. Institutionens diskurs internaliseras av stu-
denten och hen blir även till som ett subjekt utifrån institutionens perspektiv.50 På 
ett sätt kan digitalisering då ses som en möjlighet för studenten att göra sig fri från 
institutionens maktpåverkan. Med digitala studier kommer studenten att behålla 
sina personliga relationer och sammanhang i högre grad. Detta stämmer troligen, 
men det betyder också att den, exempelvis, teologiska institutionen har mindre 
möjlighet att forma en person till det man anser vara en lämplig teolog.  

Tonstad betonar dårskapen istället för ”världens vishet”, alltså att teologin ska 
avsäga sig alla anspråk på att bli vetenskapernas drottning igen. Om teologin gör 
detta har den möjlighet att forma en teolog medveten om sina egna maktbegär. 
Enligt Tonstad tvingar ”a logic of scarcity” teologen att upptäcka sitt eget begär 
om akademiskt in*ytande. Om institutionen ser sig som gäst i universitetsvärlden 
kan denna insikt, enligt Tonstad, leda till att utveckla motståndspraktiker mot 
egna maktbegär.51 

En teologisk institution som är medveten om sitt eget maktbegär har en större 
möjlighet att forma personer som är ständigt misstänksamma mot sina egna makt-
begär. Men, om en ökad digitalisering å ena sidan leder till en ökad individuali-
sering av studenten samt en förminskad möjlighet att inkorporera studentens 
kroppslighet, kroppen som i slutändan dömer vad som är kunskap, kommer 

 
50  Michel Foucault, History of Systems of Thought, i Donald F. Bouchard (red.), Language 

Counter-Memory Practice: Selected Essays and Interviews (Ithaca: Cornell University Press, #$%%). 
51 Tonstad, (Un)Wise Theologians, s. +"&–+"$. 
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institutionen inte att forma teologer enligt Paulus logik i ! Korinthierbrevet. Dras-
tiskt uttryckt kommer studenter i lägre utsträckning bli formade efter Guds be-
ständiga vishet och i högre utsträckning bli formade efter världens vishet – som 
Gud kommer att göra slut på om man ska lyssna på Paulus. 

Som Buongiorno visar är inte en sådan slutsats fullt nödvändig. Det digitala 
formatet leder inte nödvändigtvis till ett avförkroppsligande. Om man tar det di-
gitala formatet på allvar kan digitala läroformer i högre grad påverka studentens jag 
än vad undervisning i ett klassrum kan göra.52 Men då får inte kroppens roll i lä-
randet glömmas bort. Det är inte oväsentligt var kroppen be(nner sig. 

Risken är att när studenten inte närvarar kroppsligen i undervisningsrummet 
så utmanas inte studentens föreställningar om den andre i lika hög grad. Det (nns 
enligt Boler ”gott om bevis att användare använder invanda och stereotypa anta-
ganden om kroppar för att förstå den andre”.53 Om detta stämmer kan det betyda 
att undervisningen i sig kan vara ekumenisk i en teologisk utbildning med olika 
samfund som avnämare, men då ”det andra” samfundet inte är ”förkroppsligat” 
genom ett kroppsligt möte med en annan student kan resultatet ändå bli att stu-
denter förstärks i sina stereotypa föreställningar. Detta för att studenten i mötet i 
det digitala rummet i större utsträckning är sig själv.54  

Vi människor har förmåga till såväl empati som antipati. I den förra (nns en 
förmåga att se den andra som lik en själv och att relatera till dennes situation. I den 
senare tar vi inte till oss andra människors utsatthet och i värsta fall erkänner vi inte 
den andras mänsklighet.55 Digitala former skapar alltså inte något nytt som inte 
redan existerar hos människan. Men om mediet för utbildningen riskerar att för-
stärka antipati och stereotyper på bekostnad av empati och utmanandet av ens för-
domar måste pedagogen vara ytterst medveten inte bara om innehållet i sin under-
visning utan även om metoden. Detta gäller förstås inte enbart i digitala former av 
undervisning, men det gäller i synnerlighet digitala former då pedagogiska frågor 

 
52 Se till exempel Mary E. Hess, Why Games and Gaming Might Be the Best Way and Place in 

Which to Consider the Meaning and Purpose of Theological Education: A Re-ection, i CrossCurrents 
'$.# (!"#$), s. &"–$*. 

53 Boler, New Digital Cartesianism, s. ((+. Se även O’Brien, Writing in the Body. 
54 Hannah Arendt, The Conquest of Space and the Stature of Man, i Hannah Arendt, Between 

Past and Future: Eight Exercises in Political Thought (introduction by Jerome Kohn; New York: 
Penguin Books, !""'). 

55 Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: The Decline of Violence in History and Its Causes 
(London: Allen Lane, !"##), s. #%", +%#–+$!. 
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är eftersatta där.56 Den teologiska pedagogens uppgift är att utveckla metoder där 
digitalisering inte har den här negativa e,ekten. De materiella förutsättningarna 
för utbildningen spelar därför in för resultatet av den teologiska utbildningen. 

Problemet är att ju mer en viss sorts marknadslogik, som lyder under ledorden 
genomströmning och uppfyllande av utbildningsplatser, styr undervisningen 
desto mindre sannolikt är det att pedagogen kommer att få resurser att utveckla 
personskapande pedagogiska metoder i det digitala. Om utvecklingen till digitala 
undervisningsformer styrs av intressen som genomströmning och ansökningstryck 
riskerar det att driva på institutionens individualiserande sida på bekostnad av den 
personskapande.  

Det skulle betyda att oavsett tider av välfärd eller brist så styr ett fokus på max-
imalt antal examina med minsta möjliga resurser institutionen mot en starkare in-
dividualisering och autonomisering av studenten. På så sätt kommer, som Buon-
giorno hävdar, digitaliseringen gå marknadens ärenden och förstärka studenten 
som autonom konsument,57 snarare än bildad medborgare skulle jag vilja tillägga.  

Utan pedagogiska metoder som motar den sida av digitaliseringen som tende-
rar att cementera stereotypa föreställningar upphör teologisk utbildning att ut-
veckla och forma maktmedvetna personer och skapar istället autonoma konkur-
renskraftiga och marknadsanpassade individer. Om det däremot utvecklas peda-
gogiska metoder som tar tillvara den digitala teknikens möjligheter att utmana för-
domar och föra människor samman på nya sätt kan det istället forma maktmed-
vetna personer; personer som är ”dåraktiga” nog att inte följa viljan till in*ytande 
och marknadens konkurrenslogik. Om en teologisk utbildning vill vara i linje med 
Paulus i ! Korintierbrevet, som Tonstad och även jag anser, är det senare rätt väg 
att gå.  

Digitala utbildningsformer har alltså inte en inneboende riktning. Utgången 
av digital teknik i teologisk utbildning ligger istället i en ökad medvetenhet i hur 
kroppslighet, lärande och institutionen samverkar i förhållande till det digitala. 
Om den teologiska pedagogen kommer ihåg studenternas och sin egen kroppslig-
het och lärandets sociala natur, kan också digital undervisning forma teologen en-
ligt Guds vishet i Paulus mening. Detta kan bara ske om också den teologiska in-
stitutionen ger utrymme och resurser för att utveckla de pedagogiska metoder som 
detta kräver – möjligen är det en dårskap i universitetsmarknadens ögon, men en 
visdom i Guds.  
 

56 Catarina Player-Koro, The Contemporary Faith in Educational Technology: A Critical Per-
spective, i Tidsskrift for Professionsstudier #!.!( (!"#'), s. $&–#"'. 

57 Buongiorno, Embodiment, s. (##. 
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Equmeniakyrkans bildarsamfund i 
strider och samarbete under #$%%-talet 
Rune W. Dahlén 

I år är det tio år sedan Equmeniakyrkan bildades av Baptistsamfundet, Metodist-
kyrkan och Missionskyrkan. Mycket har skrivits om deras gemensamma historia 
fram till dess. Utgångspunkten har då ofta varit den första frikyrkokonferensen 
!&$" och bildandet av Frikyrkliga samarbetskommittén !&!).1 Men eftersom de tre 
samfunden funnits mycket tidigare (nns det förstås också en längre historia till-
baka med kon*ikter, konkurrens och samarbete. 

 Av de tre konfessionerna var det metodismen som först började framträda i 
Sverige genom metodistpastorn George Scott som vistades i Stockholm !)'$–!)-#. 
Hans medarbetare Fredrik Olaus Nilsson och Anders Wiberg kom att bli pionjärer 
inom baptismen och Carl Olof Rosenius blev teolog och predikant i Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen (EFS). Mot slutet av sitt liv var Rosenius ett slags mentor för 
Paul Petter Waldenström som blev ledare för Svenska Missionsförbundet (SMF). 

Metodismen kom på nytt till Sverige i mitten av !)%$-talet. Flera av pionjärerna 
predikade emellanåt i baptisternas lokaler.2 Starkast motstånd tycks ha kommit 
från nyevangeliska kretsar, i Betlehemskyrkan i Stockholm hölls till och med för-
bön för metodisterna.3 När Metodistkyrkan (MK) blev godkänd av staten som 
  
 

1 Se till exempel Torsten Bergsten, Frikyrkor i samverkan: Den svenska frikyrkoekumenikens histo-
ria $&()–$&&, (Örebro: Libris, och Stockholm: Verbum, #$$+); Johnny Jonsson & Lennart Molin, 
Hundra år av samverkan: Svensk frikyrkoekumenik $&$%–'($% (Karlstad: Votum, !"#&); Christina Lars-
son, Resa till enhet: Olle Alkholm, Lasse Svensson & So"a Camnerin i samtal med Christina Larsson 
(Stockholm: Verbum, !"#$). 

2 Victor Witting, Minnen från mitt lif som sjöman, immigrant och predikant, samt en historisk 
afhandling af metodismens uppkomst utveckling utbredning bland svenskarne i Amerika och i Sverige 
från dess början, $%+), till dess organiserande i konferenser $%-* i Sverige och $%-- i Amerika (Worcester: 
Burbank, #$"*), s. +#$ f., ++#. 

3 Witting, Minnen, s. +("–+((. 
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ett dissentersamfund !)+%, kritiserades det hårt även av baptisterna som menade 
att det skulle hindra den fria verksamheten.4 

Relationerna mellan de olika väckelserörelserna var alltså från början spända, 
vilket även Owe Kennerberg visat i sin forskning om församlingstukt.5 Några ex-
empel på dessa spänningar kan ges. Olof Gabriel Hedengren, godsägaren på Rise-
berga gods i Närke, byggde Sveriges äldsta bevarade missionshus och bildade den 
första nattvardsföreningen. Till att börja med hade han haft vissa baptistiska åsik-
ter men blev aldrig baptist. Istället var han med när EFS bildades och blev en av 
dess första provinsombud.6 Inför ett predikobesök av Rosenius i det nybyggda  

 
4 Witting, Minnen, s. +%!. Med den fria verksamheten menades vid denna tid all den andliga verk-

samhet som bedrevs av andra än Svenska kyrkan. Om Metodistkyrkan blev ett godkänt dissentersam-
fund menade baptisterna att även denna kyrka skulle bli statligt reglerad och behöva följa lagar som 
hindrade dess verksamhet. 

5 Owe Kennerberg, Innanför eller utanför: En studie av församlingstukten i nio svenska frikyrko-
församlingar (Örebro: Libris, #$$'), s. #&'–#$", #$&–!"*. 

6 Daniel Harbe, O.G. Hedengren och Risebergarörelsen (Stockholm: Saxon & Lindström, #$''), s. +!. 
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Riseberga missionshus (Equmeniakyrkans arkiv) 

missionshuset våren !)"% hoppades Hedengren att många själar skulle bli ”fri-
gjorda ur de band, hvarmed Baptismen kringsnärjt dem”.7 Han kunde tala om den 
baptistiska smittan och baptisternas ogräs, han vägrade att på sitt gods låta anställa 
någon som hade blivit baptist och yttrade om en sångbok att den innehöll ”bap-
tistsånger af den vidrigaste art”.8 När Hedengren !)%$ började inbjuda till enskilda 
nattvardsgångar, var ett av skälen att baptisterna därmed skulle mista en anledning 
att lämna Svenska kyrkan.9 Baptisterna hade ju länge önskat att få (ra nattvard 
med bara troende, och kunde det nu ske inom Svenska kyrkan behövde inte denna 
önskan driva dem ut ur kyrkan. 

Värmlandskolportören Carl Johan Nyvall var misstänksam mot både baptister 
och metodister i skiftet mellan !)%$- och +$-tal. Han skrev i sin dagbok att han vid 
ett tillfälle sett några baptister och tillfogade: ”Herre, fräls deras själar”. Metodis-
terna hade börjat verka i Filipstad och Nyvall menade att de ”predikade skriftvid-
rigt”. Om metodisterna i Lövnäset skrev han att de använde sig av ”både list och  

 
7 Harbe, Hedengren, s. +'. 
8 Harbe, Hedengren, s. '& f., #%%–#&", #&+, !"", !#". 
9 Harbe, Hedengren, s. $*. 
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makt”. Han talade om ”metodisternas villfarelser” och hur deras verksamhet  
”uppenbarar sig på det mest partiska och även mest lögnaktiga sätt”.10 När han 
mötte präster och presenterade sitt ärende, hände det *era gånger att de uttalade 
sin glädje över att han inte var baptist. På något ställe (ck han inte predika eftersom 
det skulle kunna resultera i en andlig rörelse där både baptister och mormoner 
kunde komma efter och orsaka splittring.11 

 I slutet av !)%$-talet började dock relationerna mellan baptisterna och de 
nyevangeliska att bli bättre. Motsättningarna hade sin grund i att Svenska Baptist-
samfundet (SB) ansågs vara ”separatistiskt”, medan de nyevangeliska visserligen var 
 

10 David Nyvall, Min faders testamente: En levnadsteckning över predikanten och frikyrkomannen 
Karl Johan Nyvall från hans ”minnen” och dagböcker skriven på faderns uppdrag (Stockholm: Dagen, 
#$!$), s. #&! f. Det )nns även uppgifter om spänningar mellan baptister och metodister. I Uppsala ho-
tades till exempel baptisterna med uteslutning om de allt för ofta gick och lyssnade på metodisterna 
(Metodistkyrkan i Sverige $(( år [Stockholm: Nya Bokförlagsaktiebolaget, #$'&], s. (!). 

11 Oscar Lövgren, Ur väckelserörelsernas historia, vol. !: Värmländskt fromhetsliv (Stockholm: 
Missionsförbundet, #$*"), s. #!$–#(#, #*". 
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kritiska men ändå lojala mot den lutherska kyrkan. Dessa motsättningar minskade 
dock i takt med insikten att man hade en viktig gemensam uppgift, nämligen att 
predika omvändelse och väckelse. En baptistisk kolportör i Närke berättade !)%) 
att lutheranerna visat sig alltmer kärleksfulla och att de tillsammans kunnat sam-
tala och hålla bönemöten.12 

År !)"' bildades ”Evangeliska Alliansens Swenska Central-Afdelning”.13 I den 
första styrelsen satt bland andra David Forssell och Per Palmqvist som inom något 
år skulle bli ledande baptister.14 Omedelbart efter bildandet tog styrelsen kontakt 
med utländska alliansorganisationer och rapporterade om de hårda svenska reli-
gionslagarna. Det resulterade i många skrivelser från utlandet till de svenska myn-
digheterna och dessutom i ekonomiskt understöd till förföljda trossyskon i Sve-
rige.15 Alliansen anordnade uppbyggliga sammankomster, gav ut böcker och trak-
tater samt sände ut kolportörer, allt för att gynna väckelsen.16  

På många håll i landet bildades (lialavdelningar, men bara där den nyevange-
liska väckelsen skapat en grogrund.17 Eftersom det i centralavdelningens styrelse 
fanns personer från olika samfund, dök frågan upp om man gemensamt kunde 
sända ut predikanter. Majoriteten ansåg att det skulle vara möjligt om de helt av-
höll sig från att tala om ”skiljeläror”. Intentionen var att inte ”skapa Lutheraner 
eller Baptister utan att med Guds hjelp vinna själar åt Christus, endast Christus”.18 
När baptisten Carl Möllersvärd sändes ut som kolportör höll han sig till dessa reg-
ler, men det väckte ändå så stark kritik och vrede från mer konservativt lutherskt 
håll att han (ck avbryta en predikoresa i Norrland. När han inte längre kunde vara 
i tjänst hos Alliansen tog han o,entligt ställning för baptismen. Detta ledde till 
motsättningar i Alliansens styrelse. En förening för ”Inre mission” i Stockholm 
hade bildats på Alliansens grund, men i början av !)"% gjordes stadgarna om så att 
föreningens baptister inte längre kunde vara medlemmar. I mars samma år bildade 
därför baptisterna och en del alliansinriktade personer Stockholms missions-

 
12 Bror Walan, Fernholm och frikyrkan: En studie i Svenska Missionsförbundets förhistoria (Stock-

holm: Gummessons, #$'!), s. !'. 
13  Ernst Newman, Gemenskaps- och frihetssträvanden i svenskt fromhetsliv $%(&–$%)) (Lund: 

Gleerups, #$($), s. #!!–#!*, #(!. 
14 Jan-Åke Alvarsson (red.), Svenskt frikyrkolexikon (Stockholm: Atlantis, !"#*), s. #(#, (*&. 
15 Newman, Gemenskap, s. #&( ,. 
16 Newman, Gemenskap, s. +'!–+'*; Bror Walan, Församlingstanken i Svenska Missionsförbundet: 

En studie i den nyevangeliska rörelsens sprängning och Svenska Missionsförbundets utveckling till o. $%&( 
(Stockholm: Gummessons, #$'*), s. !! f. 

17 Newman, Gemenskap, s. '"%. 
18 Centralavdelningens kvartalsberättelse okt–dec #&+*, citerad i Newman, Gemenskap, s. +'&. 
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förening som till att börja med stod öppen för kristna från olika samfund. I maj 
!)"% bildades EFS på den lutherska bekännelsens grund.19 

Därmed hade väckelsen splittrats 
ännu mer. I ett brev till EFS-pionjären 
H.J. Lundborg i juni !)"% skriver O.G. 
Hedengren att Stockholms missionsför-
ening är ”en anstalt för åstadkommande 
af söndring”. Han tycker det är bäst att 
se Evangeliska Alliansen som det den 
länge varit: ”ett förstucket baptistsam-
fund uti sig upptagande några luthera-
ner, som blivit förvillade af skenet och 
namnet”. Var och en får då göra sitt val 
av vilken bekännelse man vill tillhöra, 
”och mången själ blir derigenom förva-
rad från att falla uti det nät, som baptis-
terna utställa för alla, med hvilka de 
komma i beröring”.20 

Inte bara i Stockholm tog baptis-
terna initiativ till missionsföreningar på 
alliansens grund, utan även på *era 
andra platser. Deras uppgift var att ge ut 
och sprida kristna skrifter samt att sända 
ut kolportörer eller evangelister. När  
lutheranerna så småningom lämnade 
missionsföreningarna för att enbart vara 
med i EFS, blev föreningarna helt bapt-
istiska.21 Men när alliansprincipen diskuterades !)"& i missionsföreningen i Öre-
bro, försvarades den kraftfullt av Wiberg: ”Det är min övertygelse, att alla troende 
kristna böra samverka för Kristi rike. Var och en, som har Kristi Ande, bör sam-
verka med Kristus. En annan gränslinje kan ej uppdragas.”22 
 

19 Newman, Gemenskap, s. +'+–+&"; Walan, Församlingstanken, s. !& f., (+ f.; N.J. Nordström, 
Svenska Baptistsamfundets historia, vol. # (Stockholm: Baptistmissionen, #$!(), s. !%(–!%$. 

20 Citerat i Harbe, Hedengren, s. #'*. 
21 Stockholms missionsförening ändrade sina stadgar först #&'$. Nordström, Baptistsamfundet, 

vol. #, s. !&"–!&(; N.J. Nordström, Svenska Baptistsamfundets historia, vol. ! (Stockholm: Baptistmiss-
ionen, #$!&), s. #"'–##&. 

22 Nordström, Baptistsamfundet, vol. !, s. ##+. 

O.G. Hedengren 
Teckning av Maria Röhl 

(Kungliga Bibliotekets samlingar) 
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Särskilt intressant i detta sammanhang är Andreas Fernholm.23 Han prästvig-
des !)%% och stod EFS nära. År !)+$ anställdes han av Värmlands Ansgariiförening 
för att som präst starta Kristinehamns missionsskola och för att besöka missions-
föreningarna och betjäna nattvardsföreningarna. Två år senare avsade han sig 
prästämbetet och uppdraget i Ansgariiföreningen, lät döpa sig och blev baptist. 
Sedan han *yttat till Göteborg blev han engagerad som sjömansmissionär men (ck 
också erfarenhet av baptistiskt församlingsarbete och ett alliansbetonat arbets-
sätt.24 Han utgav en predikan av John Wesley som försvar, riktat mot dem som 
hävdade att metodisterna hade en syndfrihetslära.25  

Sommaren !)+! hade Göteborgs distriktsmissionsförening bildats på initiativ 
av baptisterna, men på alliansens grund. Redan !)+' fanns det *er lutheraner än 
baptister i föreningen, och där fanns även metodister. Föreningen beslutade att 
bilda en missionsskola som skulle ”stå på kristlig grund, men icke driva något visst 
kyrkosamfunds läror”. Fernholm var nu ordförande i missionsföreningen och blev 
också föreståndare i missionsskolan som startade i februari !)+-.26 Denna första 
termin fanns det fyra elever från tre samfund, det lutherska, baptistiska och meto-
distiska.27 Fernholm blev sedan föreståndare för baptistförsamlingen i Jönköping 
och från !)+% i Kristinehamn. Samtidigt kom han i kon*ikt med SB:s ledare, bland 
annat därför att han bejakade Waldenströms försoningslära. Han imponerades av 
alliansinriktningen i Kristinehamns missionsförening, där ordföranden försökte 
hjälpa metodisterna att få en tomt och andra medlemmar skänkte pengar till kyrk-
bygget. I gengäld (ck missionsföreningen låna metodisternas kyrka när de skulle 
bygga ett nytt, större missionshus. I missionshuset predikade ofta både baptister 
och metodister. Föreningen hjälpte baptistförsamlingen ekonomiskt, som även 
(ck låna missionshuset regelbundet utan kostnad. När det kom långväga mötesbe-
sökare till baptisterna hände det att de kunde få bo över hos missionsföreningens 
medlemmar.28 År !))$ gick Fernholm över till missionsföreningen, som nu kalla-
 

23 William Bredberg, P. P. Waldenströms verksamhet till $%-%: Till frågan om Svenska Missions-
förbundets uppkomst (Stockholm: Missionsförbundet, #$*&), s. (%+. 

24 Walan, Fernholm, s. #!, (& f., +!, +&, '" f., #(' f. 
25 Walan, Fernholm, s. #(' f. 
26 Walan, Fernholm, s. '!. I annonseringen betonades: ”Vid elevers antagande göres intet afseende 

på hvad kyrkosamfund de tillhöra, ej heller komma de i skolan att utsättas för något obehörigt prose-
lytmakeri.” (A. Fernholm, Missionsskolan, i Tidens tecken, december #&%(, s. #$" f., här s. #$".) 

27 A. Fernholm, Missionsunderrättelser, i Tidens tecken, maj #&%*, s. %( f., här s. %*. 
28 Walan, Fernholm, s. %' f., $', #+' f.; I Kristi tjänst: Kristinehamns missionsförsamling $%)&–$&)& 

(Kristinehamn: Värmlands-Postens tryckeri, #$+$), s. *" f. Jämför Uppsala där missionsföreningen #&&+ 
dels tog upp en kollekt till baptisternas kyrkbygge, dels beslöt att de skulle få använda missionshuset 
varje torsdagskväll utan kostnad (Walan, Församlingstanken, s. (!"). 
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des missionsförsamling, blev snabbt föreståndare där och sedan även lärare på 
missionsskolan som han lämnat åtta år tidigare.29 

Även sedan Fernholm blivit bap-
tist fortsatte vänskapen mellan ho-
nom och Nyvall, som själv gick i en 
alltmer allianspräglad riktning med 
målet att kunna förena alla kristna.30 
Han visade ett större intresse för 
Evangeliska Alliansen och citerade 
Waldenström från ett möte i Arvika 
sommaren !)+#: ”Håll fast vid bekän-
nelsen, men älska olika tänkande. 
Tänker man så här, att den, som icke 
tänker som jag, just därför icke tänker 
som Gud, då är det farväl med all frid 
och kärlek.”31 På grund av sitt allians-
sinne reagerade Nyvall mot både bap-
tister och metodister när han tyckte 
sig se partisinne och överandlighet 
hos dem. Men han reagerade också 
mot troende som ”voro stela mot de 
vänner, som blivit baptister”.32 

En person som betydde oerhört 
mycket för alliansviljan i Sverige var 
den amerikanske väckelseevangelis-
ten Dwight L. Moody. Åren !)+'–

!)+" befann han sig tillsammans med sångaren Ira D. Sankey i England, Skottland 
och Irland där en väldig väckelse bröt ut.33 Vart han än kom arbetade han för enhet 
mellan församlingar och samfund. Innan o,entliga möten började i en stad hölls 
det gemensamma bönemöten och ibland (rades även nattvard över samfunds-
 

29 Walan, Fernholm, s. #"*; Walan, Församlingstanken, s. !'% f. 
30 Nyvall, Testamente, s. !!*. 
31 Nyvall, Testamente, s. !!+. 
32 Nyvall, Testamente, s. !&%. 
33 David M. Gustafson, D.L. Moody and Swedes: Shaping Evangelical Identity among Swedish 

Mission Friends $%*-–$%&& (Linköping: Linköpings Universitet, !""&), s. '% f.; Ernst Newman, Dwight 
L. Moody och hans in-ytande i Sverige, i Från skilda tider: Studier tillägnade Hjalmar Holmquist, 
#$(& (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse, #$(&), s. ('&–*"*, här s. ('$. 

Andreas Fernholm 
(Equmeniakyrkans arkiv) 
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gränserna.34 Den första tidning som i Sverige rapporterade om väckelsen var SB:s 
Wecko-Posten, men snart följde många andra tidningar efter. Böcker med predik-
ningar av Moody trycktes av många förlag, bland annat baptistiska och metodist-
iska.35 Intresset blev så stort att man inom forskningen talar om en Moody-feber i 
Sverige,36 och längtan efter enhet utgör bakgrunden till den stora väckelsen i Sve-
rige med början vintern !)+%–++.37 

Söndagsskolan och nykterhetsverksamheten 
De två områden där Equmeniakyrkans bildarsamfund verkligen möttes före !&$" 
var söndagsskolan och nykterhetsarbetet. Folkskolläraren Per Palmqvist var en av 

pionjärerna för söndagsskolor i 
Sverige. Han hade kommit till tro i 
en gemenskap som stod Rosenius 
nära. Tillsammans med två bröder 
besökte han London sommaren 
!)"! och trä,ade då George Scott 
som de kände sedan hans tid i 
Stockholm. Scott tog med dem till 
en metodistisk söndagsskola, vilken 
gjorde så starkt intryck på Per, den 
yngste av de tre bröderna, att han i 
december !)"! startade en egen sön-
dagsskola i Stockholm. År !)"+ 
döptes han och blev baptist.38 Här 
möttes alltså en luthersk, metodist-
isk och baptistisk tradition. 

Baptisterna i Närke bildade 
Örebro söndagsskolförening !)+#, 
som inte var tänkt enbart för bap-
tister. Även på *era andra platser 

 
34 Newman, Moody, s. (&! f. 
35 Gustafson, Moody, s. '$–&+. 
36 Oloph Bexell, Sveriges kyrkohistoria, vol. %: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid (Stockholm: 

Verbum, !""(), s. #+%; Gustafson, Moody, s. &+–&&. 
37 Newman, Moody, s. ($&; Walan, Församlingstanken, s. ##" f. 
38 George Fridén (red.), Svensk söndagsskola genom $(( år (Stockholm: Westerbergs, #$+#), s. !" f.; 

Nordström, Baptistsamfundet, vol. #, s. #$"–#$!. 

Per Palmqvist 
(Equmeniakyrkans arkiv) 
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bildades söndagsskolföreningar i alliansens tecken, och det fanns också en önskan 
om en nationell förening. En förebild utgjorde The Sunday School Union i Lon-
don, som kommit till på alliansens grund redan !)$'. I februari !)+' anordnade den 
så kallade nyevangeliska vänstern39 i Göteborg en fest för söndagsskollärare och 
söndagsskolans vänner. Till denna fest inbjöds även baptister och metodister, och 
pastorerna i dessa församlingar medverkade som talare i festen. På *era håll i landet 
fanns till och med söndagsskolor där lärare från olika konfessioner samarbetade. 
Detta skapade ett stort intresse i Londons söndagsskolförening som sände en pas-
tor till Örebro sommaren !)+'. Ett samarbete upprättades som innebar att sön-
dagsskolan i Sverige (ck bidrag under många år från London.40 

Söndagsskola i Hohults missionshus $(-$ (Equmeniakyrkans arkiv) 

Samarbetet för söndagsskolan växte alltmer mellan baptisterna och den nyevange-
liska vänstern. Det skedde i bland annat Stockholm och Helsingborg, liksom i 
Gävle där en söndagsskolförening bildades !)+% och snart utökades till att gälla hela 
Gästrikland. I Gävle bodde Waldenström, och han medverkade även själv tillsam-
mans med en baptistpredikant och en baptistisk söndagsskolmissionär i en kurs för 
 

39 De grupperingar som från #&%& anslöt sig till SMF kallades innan dess i detta material nyevange-
liska vänstern, ”waldenströmmare”, fria lutheraner eller bara lutheraner. 

40 Fridén, Söndagsskola, s. &$, $! f.; Walan, Församlingstanken, s. #$#–#$(, #$&; Nordström, Baptist-
samfundet, vol. !, s. !*#–!*%. 
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söndagsskollärare. Oftast var det baptisterna som tog initiativet till samarbete, vil-
ket inte var så märkligt eftersom den nyevangeliska vänstern ännu inte hade orga-
niserat sig.41 

”Söndagsskolkonferensen för kristna av olika samfund” hölls i Örebro !)++, då 
K.O. Broady, rektor för SB:s predikantutbildning i Stockholm, (ck predika i Öre-
bro kyrka. På samtalsfrågan om alla samfund kan samverka för söndagsskolan blev 
det ett tydligt ja. Moodys verksamhet nämndes som föredöme och det sades att 
likheten mellan samfunden är större än skillnaderna och att varken lutheraner, 
baptister eller metodister förlorar på samverkan.42 Två år senare hölls i Stockholm 
ett svenskt riksmöte för söndagsskolans vänner inom olika samfund. Även om det 
fanns kritiska röster instämde mötet i att lutheraner, baptister och metodister 
borde hålla gemensamma konferenser och fester för söndagsskolan.43 

Även på nykterhetens område skedde ett samarbete. George Scott ägnade 
mycket energi åt frågan och startade nykterhetsföreningar. Arbetet för nykterhet 
och väckelse kom i mycket stor utsträckning att gå hand i hand redan på !)-$-ta-
let.44 Detta blev sedan också kännetecknande för SB:s starka engagemang i nykter-
hetsfrågan på !)+$-talet och här kom baptister, metodister och lutheraner att sam-
arbeta.45 I en bok som gavs ut av Uppsala missionsförening trycktes de föredrag 
som bedömdes vara de bästa !)+%–!)++. I boken (nns sex predikningar av Wal-
denström, två av Broady, samt två nykterhetspredikningar av C.O. Berg (Lina San-
dell-Bergs make) som var en representant för den konservativa grenen av nyevan-
gelismen.46 

Hösten !)+% tog Stockholms ynglingaförening initiativ till en så kallad allians-
bönevecka. Idén kom från England och spred sig till *era platser i Sverige. Resul-
tatet av dessa böneveckor, parallellt med det ekumeniska arbetet för söndagsskola 
och nykterhet, blev omfattande väckelser med tusentals omvända.47 Det är också 
intressant hur Wiberg kunde tas emot i missionsföreningar i den nyevangeliska 
vänstern. På genomresa i Karlstad sommaren !)+) frågade han en polis var kristna 
brukade samlas och blev visad till lutherska missionshuset. Där (ck han redan 

 
41 Walan, Församlingstanken, s. #$(–#$+; Fridén, Söndagsskola, s. #"#, #"*, #"$. 
42 Walan, Församlingstanken, s. #$+; Nordström, Baptistsamfundet, vol. !, s. !*%. 
43 Fridén, Söndagsskola, s. ##+. 
44 Gunnar Westin, George Scott och hans verksamhet i Sverige, vol. # (Stockholm: Svenska kyrkans 

diakonistyrelse, #$!$), s. !%"–!$", (((–(**, **%–*%(. 
45 Walan, Församlingstanken, s. #$'–#$%. 
46 P.P. Waldenström & K.O. Broady & C.O. Berg, $%-*–$%-- års missionsmöten i Upsala (Uppsala: 

Esaias Edquist, #&%&), förordet. 
47 Walan, Församlingstanken, s. #$&–!"". 



Rune W. Dahlén !"# 

samma dag predika. Ett par veckor senare gick det till på samma sätt i Kristine-
hamn, där han predikade för fullsatta hus två kvällar i rad.48 

I november !)+% skrev Waldenström i ett brev angående dopfrågan: 
Der själarna tro på Kristus, der må enheten i lif vara mer än olikheten i vissa åsigter. Jag 
förstår mycket väl, huru man i denna fråga kan stadna i olika åsigter, medan man å ömse 
sidor lika redligt söker sanningen. Och när Herren Jesus lika väl trifves hos baptister som 
hos luteraner, så vet jag icke hvarföre de inbördes icke må kunna trifvas tillsammans, der 
de dock äro bröder i tron.49 

Waldenström hänvisade till Moody vid *era tillfällen. Bland annat när han !)+% 
föreslog EFS:s styrelse att sända ut missionärer även om de inte i allt kunde in-
stämma i den augsburgska bekännelsen. Missionens ändamål är nämligen att 
”draga lärjungar till Herren Jesus” och inte till särskilda kyrkosamfund.50 Det ledde 
till att han avskedades som provinsombud i EFS, och i ett ”Afskedsord” i Göteborgs 
Weckoblad hänvisade han på nytt till Moody.51 

Samarbetet möter motstånd 
Blasieholmskyrkan stängdes för Waldenström !)+- på grund av hans försonings-
lära. Två år senare stängdes även Betlehemskyrkan, åtminstone för en tid.52 Baptis-
ternas Betelkapell låg bara #"$ meter från Betlehemskyrkan. Det öppnades när 
andra kyrkor stängdes,53 även om både baptister och metodister till att börja med 
sa nej till den subjektiva försoningsläran.54 Viljan att vinna människor för Gud 
vägde tyngre. För Waldenström började tanken om en gemenskap mellan baptister 
och nyevangeliska att framstå som alltmer rimlig.55 

 
48 Walan, Församlingstanken, s. #$$. 
49 Brev från Waldenström till okänd #&%'-##-"%, i Paul Petter Waldenström, P.P. Waldenströms 

brev $%)%–$%%' samlade samt med inledning och anmärkningar försedda av W. Bredberg, vol. ! (Stock-
holm: Missionsförbundet, #$(&), s. *& f. 

50 Bredberg, Waldenström, s. ('!. Se även s. (%# där Waldenströms uttalande i EFS årsmöte #&%% 
återges. 

51 Newman, Moody, s. (&$ f.; Bredberg, Waldenström, s. ('(–(''. 
52 Bredberg, Waldenström, s. #&", !(!. Betlehemskyrkan var det nya namnet på George Scotts eng-

elska kapell som var Sveriges första frikyrkobyggnad. Kyrkan användes framför allt av EFS. (Allan Hof-
gren m.-., $)( år i Herrens hus: Betlehemskyrkorna i Stockholm $%+(–$&&( [Stockholm: Mälarhem, #$$"], 
s. !+, (%.) 

53 Bredberg, Waldenström, s. (%#. Waldenström till G.E. Beskow #&%'-"!-!*, i Waldenström, Brev, 
vol. !, s. #' f. 

54 Bredberg, Waldenström, s. !'#. 
55 Walan, Församlingstanken, s. #&& f. 
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Betelkapellet, Stockholm. Xylogra% (trästick) av Wilhelm F. Meyer efter en  
teckning av Robert Haglund från $(#"-talet (Stockholms Stadsmuseum) 

De tre så kallade rikspredikantmötena somrarna !)+%–!)+) har skildrats utförligt 
av olika forskare.56 De samlade i första hand lutheraner men var öppna också för 
baptister och metodister och blev upptakten till SMF, som bildades i samband 
med det tredje predikantmötet i augusti !)+).  

Lite annorlunda var det däremot med det fria kyrkomötet som hölls i Stock-
holm i juni !)+). Waldenström talade för kyrkomötet i predikantmötet året innan 
och sa att alla borde komma samman och tala fritt. 

Så länge icke detta sker, utan wi på wåra möten, baptisterna på sina och methodisterna 
på sina skola diskutera de kyrkliga frågorna, så stå wi den ene här och den andre der, och 
något praktiskt resultat winnes aldrig. Låtom oss derföre kalla tillsamman alla lefwande 
krafter inom kyrkan, som wilja erkänna Guds ords auktoritet och låtom oss gemensamt 
bedöma den kyrkliga ställningen i wårt land samt föreslå hwad som kan och bör göras. 
Jag tror, att detta wore nyttigt, och särskildt tror jag, att de så kallade dissenters skulle 

 
56 Se till exempel Bredberg, Waldenström, s. !(%–!*+, ((!–((', (%#–(%'. 



Rune W. Dahlén !"- 

hafwa många goda saker att lära oss, hwaremot jag är wiss, att äfwen de skola kunna lära 
åtskilligt af oss tillbaka.57 

En kommitté hade valts i det andra predikantmötet för att skriva ett förslag till 
församlingsordning för en tänkt församling för allt trons folk. I ett enskilt möte i 
Göteborg för predikanter, församlingsledare och äldste presenterades förslaget av 
Waldenström. Missionsföreningens folk var med, men också många från baptis-
terna och metodisterna. Diskussionen varade i fem timmar och handlade om att 
kunna förenas i ett samfund. Man verkar åtminstone ha varit överens i en önskan 
om något slags närmande mellan konfessionerna, till att börja med genom att pre-
dikanterna gästpredikade hos varandra.58 Waldenström skrev våren !)+): ”Ja den 
tid synes nalkas med stora steg, då baptistiska och icke-baptistiska kristna skola 
kunna, till ett herrligt skådespel för Gud och hans änglar i himmelen, sitta tillsam-
mans omkring Jesu bord. Få se den som lefver tio år härefter!”59 

Det här skulle ha kunnat leda till ett samgående mellan de tre samfunden, även 
om SMF formellt inte bildades förrän några veckor senare. Förhoppningarna in-
friades dock inte. I stort sett inga metodister kom till mötet, och från SB var det 
bara några av ledarna som närvarade. Istället dominerades mötet helt av den 
nyevangeliska vänstern, och det var deras frågor som diskuterades.60 Men det var 
ändå alliansinriktningen som präglade både det fria kyrkomötet och rikspredikant-
mötena. SMF skulle ha kunnat bildas *era år före !)+), men Waldenström brom-
sade eftersom han ville att allt trons folk skulle kunna enas. Det var en stor besvi-
kelse för honom att det inte gick i EFS, men skulle det bildas en ny missionsorga-
nisation (ck den enligt honom inte vara för trång. Han satt med i den kommitté 
som tog fram förslag till församlingsordning och som menade att endast tron på 
Jesus samt dopet, antingen som barn eller vuxen, räckte för medlemskap. När bap-
tisterna sa nej till det förslaget kom han med ett nytt förslag som även det förkas-
tades av baptisterna men som ändå antogs av det fria kyrkomötet, nämligen att 
bara tron behövdes för att bli medlem.61 

 
57 Förhandlingar wid Predikantmötet i Stockholm den $–, augusti $%--: O.ciel redogörelse, ut-

gifwen af mötet (Stockholm: Lundholms, #&%%), s. !#!. 
58 Bredberg, Waldenström, s. (%$. 
59 Paul Petter Waldenström, Brefväxling, i Vittnet. Kristlig månadsskrift, mars #&%&, s. &%–$', här 

s. $(. Vid denna tid skapades också en centralkommitté för landets kristliga ynglingaföreningar, men 
den upplöstes efter några år eftersom tiden inte var mogen (William Bredberg, En frihetskämpe: Dr 
Erik Nyström [Stockholm: Missionsförbundet, #$(+], s. !"'). Kanske kan detta ses som ett förebud till 
Equmenia, som bildades #(" år senare. 

60 Bredberg, Waldenström, s. ($%. 
61 Bredberg, Waldenström, s. (#', ($& f.; Walan, Församlingstanken, s. !"!–!!!, !+*. 
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P.P. Waldenström (Equmeniakyrkans arkiv) 

Det blev alltså inga gemensamma församlingar med metodister, baptister och 
”waldenströmmare”, utan det blev i stället ett nytt samfund: SMF. Waldenström 
var besviken eftersom han hade ”trott på möjligheten af en kärlek i Kristus mäkti-
gare att ena, än de olika åsigterna äro mäktiga att söndra”.62 Han skrev också att 
han inte förstår sig på den ande som tycks fara in i de *esta när de blivit baptister. 
De verkar se sig som Guds grevar och baroner medan de andra kristna är torpare 

 
62 Waldenström till Fernholm #&%&-#"-#+ i Waldenström, Brev, vol. !, s. #%!. 
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och bönder. ”Vilja nu baptisterna icke vara ett med oss, så vill dock Herren vara 
det, och det är oss nog. Få se, om de i himmelen ock få ett bord för sig högre upp.”63 

Anders Wiberg å sin sida klar-
gjorde SB:s ställningstagande i skrif-
ten De kristnas enhet !)+&. Han me-
nade att den yttre enheten inte får 
byggas på en bredare grund än den 
som anges i Bibeln. När missions-
församlingarna tog emot medlem-
mar som inte var troendedöpta be-
gick de förräderi mot Kristus och 
hans sanning.64 

Trots de hårda orden efter fria 
kyrkomötet levde visionen om en-
het kvar, i all synnerhet lokalt och 
hos enskilda personer. I november 
!))! möttes ledare för baptistför-
samlingen, metodistförsamlingen 
och lutherska missionsföreningen 
(som senare blev missionsförsam-
lingen) i den nybyggda Betlehems-
kyrkan i Göteborg för att besluta 
om att kalla Moody att hålla väckel-

semöten i Sverige. Liknande församlingar i Uppsala, Örebro, Malmö och Karls-
krona anslöt senare till kallelsen. Moody tackade nej i mars !))#, framför allt på 
grund av språkproblemet, men uteslöt inte möjligheten att han senare kunde ändra 
sig. Så blev det dock inte.65 

Däremot fanns det i slutet av !)$$-talet åtskilliga predikanter i Sverige som inte 
ville arbeta bara inom ett samfund, utan ville vara fria att resa dit de kände sig ledda 
av Gud. En sådan var August Andersson, en av de mest kända evangelisterna i 
södra Sverige. 66  Ett annat exempel är predikanten och helbrägdagöraren F.A. 

 
63 Waldenström till okänd #&&"-"#-"# i Waldenström, Brev, vol. !, s. !#! f. 
64 Torsten Bergsten, Enheten i Kristus: Baptistsamfundet och ekumeniken, i Berit Åqvist (red.), 

Tro frihet gemenskap: Svensk baptism genom $)( år (Örebro: Libris, #$$&). s. !#(–!(*, här s. !#% f. 
65 Gustafson, Moody, s. #$$; Fridén, Söndagsskola, s. #!$. 
66 O.W. Genander, Vägar och vandrare (Stockholm: Missionsförbundet, #$*+), s. &+. I Fabian 

Månssons berömda bok Rättfärdiggörelsen genom tron kallas han Häst-August. 

Anders Wiberg (Equmeniakyrkans arkiv) 



Equmeniakyrkans bildarsamfund i strider och samarbete under $%((-talet !"+ 

Boltzius.67 Flera konferenser gick också i alliansens tecken, till exempel Södertälje-
konferensen som första gången arrangerades !)&) med talare från olika samfund.68 
Den leddes under många år av prins Oscar Bernadotte, ekumen i lord Radstocks 
anda, predikant samt ordförande i KFUM och den svenska avdelningen av Evan-
geliska Alliansen.69 

På samfundsnivå väcktes det förslag i SMF:s generalkonferens !)&+ om ”ett all-
mänt fritt kyrkomöte”, och det togs beslut om att kontakta andra samfund för att 
förbereda mötet.70 Men ett sådant möte blev alltså verklighet först !&$". 

Ett visionsarbete med öppna vyer och på lång sikt 
Läsningen och omläsningen av !)$$-talets kyrkohistoria i ljuset av Equmeniakyr-
kans bildande har gett upphov till många tankar. En vanlig uppfattning är att me-
todismen genom Scott och SMF genom Waldenström var ekumeniskt inriktade, 
medan SB inte var ekumeniskt på !)$$-talet. Men det stämmer inte. Att samfundet 
höll fast vid dopet som medlemsgrundande fram till !&%& är en sak, men samtidigt 
visar materialet att det redan på !)"$-talet fanns en betydande vilja till enhet när 
det gällde väckelse och omvändelse. 

Det är också påtagligt hur just väckelse och omvändelse var det som förde de 
olika konfessionerna samman. Även arbetet med söndagsskola och nykterhet hade 
väckelsen som sin djupaste drivkraft. När frikyrkomötena sedan kom i gång !&$" 
var det i större utsträckning samhällsfrågor som stod på agendan. Sannolikt be-
rodde det åtminstone delvis på att många frikyrkliga riksdagsmän hittade varandra 
och de gemensamma frågorna.71 

När tanken på ett gemensamt samfund väcktes på !)+$-talet var det givetvis 
alldeles för tidigt. Men det var det också !&-) när Ansgar Eeg-Olofsson väckte 

 
67 George Fridén (red.), Svensk baptism genom $(( år (Stockholm: Baptistmissionen, #$*&), s. #%&. 

Det var Boltzius som sjöng: ”Å inte ä ja babetist, å inte ä ja metodist […] å inte ä ja lutherial […] Nej, ja 
är fri, fri, fri, Evangelist, -list, -list”. 

68 Genander, Vägar, s. #!'. 
69 Gösta Jövinger, Oscar Bernadotte: Prins och förkunnare (Stockholm: Triangelförlaget, #$*$), s. 

!+ f.; Karl Fries, Oscar Bernadotte, i Svenska folkrörelser, vol. ! (Stockholm: Lindfors, #$(%), s. ((% f. För 
lord Radstock, se Lars Österlin, Stockholmsväckelsen kring lord Radstock (Stockholm: Svenska kyrkans 
diakonistyrelse, #$*%). 

70 William Bredberg & Oscar Lövgren, Genom Guds nåd: Svenska Missionsförbundet under -) år 
(Stockholm: Missionsförbundet, #$+(), s. !"(. 

71 År #$"+ fanns det nästan ett ("-tal riksdagsmän från SB och SMF (Lydia Svärd, Väckelserörelser-
nas folk i Andra kammaren $%*-–$&$$: Frikyrkliga och lågkyrkliga insatser i svensk politik [Stockholm: 
Missionsförbundet, #$+*], s. &+). 
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frågan för första gången i Frikyrkliga samarbetskommittén. Jag menar utifrån den 
här undersökningen att det är rimligare att säga att viljan och engagemanget att 
skapa det som blev Equmeniakyrkan initierades vid !)+$-talets mitt än !&$". Arbe-
tet med att skapa Equmeniakyrkan tog alltså inte bara drygt !$$ år, utan snarare 
!'" år – ett visionsarbete med öppna vyer och på lång sikt! 

Inte en enda kvinna förekommer med sitt namn i materialet, trots att jag verk-
ligen sökt efter dem. Undrar om samgåendet gått fortare om kvinnor fått vara med 
tidigare i processen? Det är intressant att de ekumeniska samarbetsområdena var 
söndagsskolan, där kvinnor tilläts vara aktiva, och nykterhetsarbetet, som hade en 
diakonal prägel. 

En detalj som jag inte re*ekterat över tidigare är hur det i Göteborg vintern 
!)+- startades en ekumenisk missionsskola med elever från baptistiska, lutherska 
och metodistiska samfund. På Enskilda Högskolan Stockholm har vi räknat Be-
telseminariet (SB), Missionsskolan (SMF) och Teologiska skolan (MK) som grun-
den till dagens högskola, men i Göteborg fanns ju också den ekumeniska aspekten 
med. Det är en fascinerande förebild om än i det lilla formatet, !#$ år innan Teo-
logiska högskolan Stockholm bildades.



 

”Överlämna en sådan åt Satan” 
Uteslutningsriter i Qumran och i Paulus församling i 
Korinth 

Rikard Roitto 

Detta kapitel jämför uteslutningsriter i Dödahavsrullarna och Paulus första brev 
till korinthierna.1 I en fragmentariskt bevarad version av Damaskusskriften i Dö-
dahavsrullarna, -Q#%%, fragment !!, (nns en uteslutningsrit bevarad.2 Texten be-
skriver en förbannelserit där en medlem döms, förbannas och förvisas permanent 
ur gemenskapen. På liknande sätt uttalar Paulus dom över en man som begått sex-
uella överträdelser i Korinth, och uppmanar församlingen att utelämna personen 
åt Satan och sluta umgås med denne i ! Kor ". Denna artikel är inte den första att 
jämföra de rituella procedurerna i ! Kor " och -Q#%%, fragment !!.3 Det som är nytt 
med denna artikel är, förutom att den är skriven för att vara en hyfsat begriplig text 
på svenska, att den sätter in jämförelsen i ett ritualteoretiskt och socialpsykologiskt 

 
1 Owe Kennerbergs avhandling handlade om uteslutning ur frikyrkliga församlingar i Sverige på 

#&+"-talet och framåt. Se Owe Kennerberg, Innanför eller utanför: en studie av församlingstukten i nio 
svenska frikyrkoförsamlingar (Örebro: Libris, #$$'). 

2 Dödahavsrullarna och introduktion till dödahavsrullarna på svenska: Dödahavsrullarna: I svensk 
översättning, utg. av Mikael Winninge (Uppsala: Bibelakademiförlaget, !"#%); Cecilia Wassén (red.), 
Dödahavsrullarna: Innehåll, bakgrund och betydelse (Stockholm: Atlantis, !"##). 

3 Jämförelser mellan uteslutning i Paulus och Qumran gjordes redan #$%! i Göran Forkman, The 
Limits of the Religious Community: Expulsion from the Religious Community within the Qumran Sect, 
within Rabbinic Judaism, and within Primitive Christianity (Lund: Gleerups, #$%!). Efter att *Q!'' 
kommit ut i en textkritisk utgåva gjorde Tobias Hägerland en detaljerad jämförelse med # Kor + i Tobias 
Hägerland, Rituals of (Ex-)Communication and Identity: # Cor + and *Q!'' ##; *Q!%" %, i Bengt 
Holmberg & Mikael Winninge (red.), Identity Formation in the New Testament (WUNT !!%; 
Tübingen: Mohr Siebeck, !""&), s. *(–'". Yulin Liu har byggt vidare på Hägerlands analys i sin under-
sökning av Paulus syn på renhet i Yulin Liu, Temple Purity in $–' Corinthians (WUNT !:(*(; Tü-
bingen: Mohr Siebeck, !"#(), kapitel *.(.(. 
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perspektiv och tar hänsyn till forskning om förbannelser och frivilliga samman-
slutningar i den romerska antiken. 

Frivilliga sammanslutningar i den romerska antiken 
Strukturellt sett (nns en basal likhet mellan svenska frikyrkoförsamlingar runt 
förra århundradets början, gemenskapen (hebr. ya.ad) i Qumran och Paulus för-
samling (grek. ekkl,sia) i Korinth: de är alla frivilliga sammanslutningar som inte 
är den dominerande formen av religiös tillhörighet i sina samhällen. Det innebär 
att det är frivilligt att ansluta sig till och lämna sammanslutningarna och att det är 
möjligt för sammanslutningarna att besluta om att utesluta medlemmar som man 
av en eller annan anledning inte vill ha kvar i gruppen. Detta är att jämföra med 
den position som till exempel katolska kyrkan, *era ortodoxa kyrkor och *era lut-
herska och reformerta kyrkor haft i många samhällen genom historien. Dessa kyr-
kor har ofta varit majoritetsreligioner i sammanhang där befolkningen föds in i 
kyrkan och uteslutning har varit sällsynt eftersom det i praktiken inneburit ute-
slutning från hela samhället att uteslutas ur den samhällsbärande kyrkan. För den 
lilla frivilliga sammanslutningen, däremot, handlar uteslutningar av medlemmar 
ofta om en strävan att odla sin identitet och sin särart i kontrast till resten av sam-
hället. 

Under den romerska eran, som kännetecknades av ökad migration och social 
rörlighet, blev frivilliga sammanslutningar (lat. collegia, grek. thiasoi) ett socialt kitt 
i Romarrikets många storstäder. 4  Dessa sammanslutningar varierade så klart 
mycket till sin karaktär: yrkesgillen, vänskapsklubbar, mysteriekulter, gemen-
skaper för etniska minoriteter, och så vidare. Olika sammanslutningar krävde olika 
grader av åtagande. I ena änden har vi till exempel de ptolemaiska religiösa sam-
manslutningar i Nordafrika där medlemmarna förväntades stötta varandra ekono-
miskt och hålla varandra om ryggen juridiskt.5 I andra änden har vi festklubbar för 
besuttna män såsom till exempel iobakchiterna i Athen, vilkas bevarade regelverk i 
huvudsak handlar om hur man bör bete sig på de gemensamma måltiderna.6 Qum-
raniterna be(nner sig de(nitivt i den mer krävande änden, medan medlemmarna i 
 

4 Richard S. Ascough, Philip A. Harland & John S. Kloppenborg, Associations in the Greco-Roman 
World: A Sourcebook (Waco: Baylor University Press, !"#!). 

5 Andrew Monson, The Ethics and Economics of Ptolemaic Religious Associations, i Ancient So-
ciety (' (!""'), s. !!#–!(&. 

6 Philip Harland & John Kloppenborg, Regulations of the Iobacchoi (#'*/#'+ CE), http://phili-
pharland.com/greco-roman-associations/regulations-of-a-bacchic-association-the-iobacchoi/, hämtad 
# april !"!#.  
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Paulus församling i Korinth nog uppfattade sig vara en gemenskap av det lite 
mindre krävande slaget, trots Paulus försök att forma en mer solidarisk gemenskap 
(mer om detta nedan).  

Den romerska erans frivilliga sammanslutningar var vanligen små gemenskaper 
vars huvudsakliga sätt att trä,as var den stora bankettmåltiden.7 Detta gällde även 
qumraniterna och Paulus församlingar: I Qumran samlades man regelbundet för 
att äta den rena måltiden (hebr. ha/oh0râ, bokst. ”det rena”, till exempel !QS VI, 
#–!').8 För Paulus församlingar var ”Herrens bankettmåltid” (grek. kyriakon deip-
non, ! Kor !!:#$) gudstjänstens form.9  Medan man i den qumranitiska gemen-
skapen hade distanserat sig från andra former av judendom och hade mycket 
strikta regler för vem som (ck delta i måltiden tycks den Kristus-troende gemen-
skapen i Korinth haft en mer öppen attityd till vilka som (ck delta (! Kor !-:#'). 
Deras gränser för acceptabla deltagare i måltiderna var alltså olika strikt satta.  

En ren gemenskap skild från resten av världen 
Medan gemenskapen i Qumran hade ett utvecklat regelverk för både tillfälliga ute-
slutningar från måltiden och permanenta uteslutningar ur gemenskapen,10 känner 
vi bara till ett tillfälle där Paulus påbjuder uteslutning av en person (! Kor "). Det 
(nns alltså skillnader i hur strikta gemenskaperna tycks vara, men både qumrani-
terna och Paulus konstruerar inte desto mindre en social identitet för sina gemen-
skaper som sätter gruppen i kontrast till omvärlden. Tendensen för grupper att 
identi(era sig i kontrast till andra grupper är väl dokumenterad inom socialpsyko-
logi och i synnerhet inom social identitetsteori.11 Att uppfatta sig som bättre eller 
åtminstone annorlunda än andra grupper gör gruppen meningsfull.  

 
7 John S. Kloppenborg, Christ’s Associations: Connecting and Belonging in the Ancient City (New 

Haven: Yale University Press, !"#$). 
8 För en diskussion om betydelsen av renhetsterminologin, se Cecilia Wassén, The (Im)purity Lev-

els of Communal Meals within the Qumran Movement, i Journal of Ancient Judaism % (!"#'), s. #"!–#!!. 
9 Rikard Roitto, De första kristnas riter: Nya ritvetenskapliga perspektiv på första århundradets 

gudstjänst och dop, i Svenskt gudstjänstliv $* (!"#$), s. ##+–#*#. 
10 Jutta Jokiranta, Social Identity in the Qumran Movement: The Case of the Penal Code, i Petri 

Luomanen & Ilkka Pyysiäinen & Risto Uro (red.), Explaining Christian Origins and Early Judaism: 
Contributions from Cognitive and Social Sciences (Biblical Interpretation &$; Leiden: Brill, !""%), s. 
!%%–!$&. 

11 Penelope J. Oakes, The Categorization Process: Cognition of the Group in the Social Psychol-
ogy of Stereotyping, i Dominic Abrams & Michael A. Hogg (red.), Social Identity Theory: Constructive 
and Critical Advances (London: Harvester Wheatsheaf, #$$"), s. !&–*%. 
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När det kommer till gemenskapen i Qumran är det ett knepigt företag att för-
söka utröna exakt hur gruppen såg ut.12 Olika dokument bland Dödahavsrullarna 
pekar i delvis olika riktningar. När det gäller de två viktigaste texterna för att förstå 
hur gemenskapen i Qumran kan tänkas ha sett se ut, Damaskusskriften (CD) och 
Gemenskapsregeln (!QS) så har vi bekymret att båda bevarats i *era mer eller 
mindre fragmentariska versioner. Det fragment av Damaskusskriften som vi ska 
titta lite extra på, -Q#%%, fragment !!, (nns bara bevarad i denna version av Da-
maskusskriften, men -Q#%% är troligen den äldsta bevarade versionen av texten.13 
Därtill ger både Damaskusskriften och Gemenskapsregeln intrycket av att ha redi-
gerats och expanderats i *era omgångar. Skillnader mellan Damaskusskriften och 
Gemenskapsregeln gör det troligt att det funnits *era olika gemenskaper även ut-
anför Qumran, med en ideologi som liknar den som speglas i Dödahavsrullarna, 
fast med variationer i levnadssätt. Till exempel tycks vissa texter förutsätta egen-
domsgemenskap och celibat medan andra texter förutsätter privat egendom och 
familjeliv. Arkeologiska fynd i Qumran, framför allt gravplatser, tyder på att det 
fanns mycket få kvinnor i Qumran, men att de inte var helt frånvarande.14 Vi måste 
alltså vara medvetna om att det som behandlar gemenskapens liv i ett visst avsnitt 
i en viss text ur Dödahavsrullarna inte nödvändigtvis gällde överallt och i alla delar 
av gemenskapens historia.  

I Gemenskapsregeln beskrivs liturgin för en årligen återkommande förbunds-
förnyelsefest, där nya medlemmar svors in i gemenskapen (!QS I–II). De nya re-
kryterna skulle bekänna sitt syndiga tidigare liv, lova att följa gemenskapens regler, 
”förbundet”, och slutligen bekräfta en skräckinjagande villkorad förbannelse över 
alla som bröt sina löften: 

Därefter tar prästerna och leviterna vid och säger: ”Förbannad vare den som träder in i 
detta förbund och ännu tänker på sina avgudar. Han lägger sin synd som en sten i sin 
väg, och den får honom att avfalla. När han hör detta förbunds stadgar, välsignar han 
sig själv och tänker att allt skall gå honom väl fast han följer sitt hårda hjärta. Må varje 
spår av liv hos honom utan förbarmande släckas, Må Guds vrede och lidelse för det rätta 
blossa upp mot honom och förgöra honom för alltid, och må alla förbannelserna i detta 
förbund häfta vid honom. Må Gud skilja ut honom för det ondas räkning och utplåna 
honom från ljusets barn. Ty hans avgudar och den synd som han lagt som en sten på sin 
väg, !ck honom att avfalla från Gud. Må Gud låta honom dela lott med de evigt 

 
12 För forskningsöversikt över rekonstruktioner av Qumran-gemenskapen, se Wassén, Levels. 
13 För en genomgång av relationen mellan olika versioner av Damaskusskriften, se Dödahavsrul-

larna, s. !'–!$.  
14 Sidnie White Crawford, Were There Women at Qumran?, Biblical Archaeology Review *'.! 

(!"!"), s. *&–+(. 
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förbannade.” Alla som träder in i förbundet skall säga efter dem: ”Amen, amen”. (#QS 
II, ##–#&)15 

Redan från det ögonblick då nya medlemmar anslöt sig till rörelsen (ck de alltså 
inpräntat i sig att en förbannelse skulle drabba dem om de bröt mot gemenskapens 
regler. Och varje år när nya medlemmar skulle tas in påmindes de om den villko-
rade förbannelse de själva en gång bejakat.  

Inom ritvetenskapen betonas ofta hur riter, speciellt så kallade kalendriska riter 
som återkommer regelbundet, och initiationsriter där nya medlemmar tas in, fun-
gerar för att befästa en grupps sociala ordningar och världsbild. Genom korrekt 
deltagande i riten signalerar alla att de accepterar gruppens ordning (självrefere-
rande information) och genom ritens handlingar och ord uttrycks gruppens över-
tygelser och ordningar (kanonisk information).16 Initiationsriten under förbunds-
förnyelsefesten är ett mycket bra exempel på en sådan ritual. Rekryterna signalerar 
tydligt sin vilja att inordna sig i och acceptera qumraniternas liv och föreställningar 
genom att svara ”amen, amen”. Deras överlåtelse till gruppen har blivit ett otvety-
digt socialt faktum. 

Rit och myt var sammantvinnade och bekräftade varandra. Den berättelse om 
världens ordning som berättades av qumraniterna handlade om hur de, den sanna 
resten av Israel, ljusets söner, var i kon*ikt med mörkrets söner (till exempel Krigs-
rullen, !QM). De själva befann sig under Ljusets furste men de andra befann sig 
under Mörkrets ängel (!QS III, !'–#%).  

En central rotmetafor för qumraniternas självuppfattning var att de var ett 
tempel (till exempel !QS XI, "–)).17 I egenskap av Guds heliga tempel skulle de 
hålla sig heliga och rena, såväl moraliskt som rituellt. Med denna självbild följer 
också qumraniternas idéer om att det krävs en viss grad av renhet för att kunna 
delta i de gemensamma festmåltider som står i centrum för deras rituella liv. Själv-
bilden står alltså i samklang med såväl tillfälliga uteslutningar från måltiderna som 

 
15  Om inget annat anges är svenska översättningar av Dödahavsrullarna hämtade från Döda-

havsrullarna (se not !).  
16 Roy A. Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity (Cambridge: Cambridge 

University Press, #$$$), s. +!–+%; Catherine Bell, Ritual: Perspectives and Dimensions (Oxford: Oxford 
University Press, #$$%), !(–'", #"!–#"&. 

17 Cecilia Wassén, Do You Have to Be Pure in a Metaphorical Temple? Sanctuary Metaphors and 
Construction of Sacred Space in the Dead Sea Scrolls and Paul’s Letters, i Carl S. Ehrlich & Anders 
Runesson & Eileen Schuller (red.), Purity, Holiness, and Identity in Judaism and Christianity: Essays 
in Memory of Susan Haber (Tübingen: Mohr Siebeck, !"#(), s. ++–&'. 
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permanenta uteslutningar från gemenskapen för dem som anses motsäga rörelsens 
självbild på särskilt iögonfallande sätt.18 

Även Paulus ville att de kristustroendes församlingar skulle förstå sig själva i 
skarp kontrast till sin omgivning. De paulinska församlingarnas omgivning utgjor-
des av en mångfald av hedniska (icke-judiska) kulter. ”Ni vände er från avgudarna 
till Gud för att tjäna den levande och sanne Guden” (! Thess !:&)19 skriver Paulus 
till församlingen i Thessalonike när han berättar deras historia. Vi vet tyvärr väldigt 
lite om hur dopliturgin, det vill säga initiationsriten, gick till i de paulinska försam-
lingarna, men vi kan se på Paulus teologiska uttolkning av riten att den markerade 
ett distinkt och otvetydigt före och efter. I dopet ”sambegravs” (grek. synthaptest-
hai) de med Kristus och blir ”samnatur” (grek. symfytos) med honom (Rom %:'–
%). De är ”döpta in i en kropp” (! Kor !#:!', min övers.). Det är möjligt att dessa ord 
ur Galaterbrevet uttalades under dopriten:20  

Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har 
ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. 
Alla är ni ett i Kristus Jesus. (Gal %:$() 

Sammantaget ger Paulus intrycket att dopet utgjorde initiation in i en gemenskap 
som såg sig som distinkt från resten av samhället. Precis som qumraniternas initi-
ation så signalerade dopriten otvetydigt det sociala faktum att den döpte hade gått 
in i den Kristus-troende församlingen och accepterat dess övertygelser. 

Dock måste sägas att den sociala verkligheten i Paulus församling i Korinth 
troligen var betydligt mindre distinkt än vad den teologiska självbild som Paulus 
försöker forma låter oss förstå. Paulus diskussion om det är tillåtet att äta o,erkött 
(! Kor )–!$) är särskilt avslöjande. Skälet till att Paulus tar upp frågan tycks vara att 
*era medlemmar i församlingen i Korinth vill fortsätta delta i bankettmåltider till 
andra gudars ära, kanske av sociala skäl, kanske för att de inte ansåg att olika kulter 
behövde utesluta varandra.21 Skälet som de tycks ha angett är att om de andra gu-
darna nu inte existerar kan det väl ändå inte vara någon fara med att delta i deras 
 

18 Aharon Shemesh, Expulsion and Exclusion in the Community Rule and the Damascus Docu-
ment, i Dead Sea Discoveries $.! (!""!), s. **–%*; Jokiranta, Social Identity. 

19 Om inget annat anges är svenska översättningar av Bibeln hämtade ur Bibel '(((. 
20 Skälet till att tro att Paulus lånat orden från dopliturgin är att Galaterbrevet handlar om omskä-

relse och relationen mellan Kristustroende judar och hedningar. Endast här dyker slavar/fria och kvin-
nor/män upp i texten, vilket tyder på att Paulus citerar en dopformulering som han förväntar sig att 
mottagarna ska känna igen. 

21 Rikard Roitto, Using Behavioural Sciences to Understand Early Christian Experiences of Con-
version, i Athanasios Despotis & Helmut Löhr (red.), Religious and Philosophical Conversion in the 
Ancient Mediterranean Traditions (Ancient Philosophy and Religion; Leiden: Brill, under utgivning). 
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kulter (! Kor ):-). Paulus anser sig föranledd att påpeka att även om de andra gu-
darna inte existerar så är demoner närvarande i dessa kultmåltider. ”Ni kan inte 
dricka både ur Herrens bägare och ur demonernas bägare, inte äta både vid Her-
rens bord och vid demonernas bord” (! Kor !$:#!).  

I praktiken var alltså Qumran-gemenskapen troligen betydligt mer socialt och 
kultisk avgränsad från omvärlden än den Kristus-troende församlingen i Korinth. 
Initiationsriter som uttrycker sociala gränser skapar inte nödvändigtvis dessa grän-
ser i praktiken.22 Risto Uro har till och med väckt frågan hur det ens var möjligt för 
en kultisk gemenskap med en så pass lättgenomförd initiationsrit som dopet att 
fortsätta hålla ihop och samarbeta.23 Här bygger Uro på ritualteorin om kostsam 
engagemangssignalering (eng. costly commitment signaling), som visar att krä-
vande ritualer testar om deltagaren är hängiven gruppen – bara den som är genuint 
intresserad av gruppen är beredd att delta i riter som kostar i form av till exempel 
resurser, tid, och kroppsligt lidande.24 Uro föreslår att deltagandet i de återkom-
mande karismatiska måltiderna (! Kor !!–!-), snarare än dopet, är den kostsamma 
signalen för tillhörighet: Bara den som är övertygad kan delta i gudstjänsten med 
trovärdighet. Även om att den sociala verkligheten i församlingen i Korinth var 
betydligt mer tvetydig än Paulus ideal är ändå rimligt att tänka sig att de rituella 
uttrycken för en självbild av att vara annorlunda än resten av världen skapade ett 
visst mått av sammanhållning även där. 

Paulus använder sig inte av renhetsspråk i fullt lika hög utsträckning som 
Qumran-gemenskapens texter gör, men renhet är ett återkommande tema i Ko-
rinthierbreven25 och tanke(guren är framträdande i det avsnitt i Första Korinthier-
brevet där Paulus förespråkar uteslutning av en medlem.26 Uteslutningsärendet 
med anledning av en sexuell överträdelse (som vi återkommer till) diskuteras i 

 
22 Stanley Stowers, Kinds of Myth, Meals, and Power: Paul and the Corinthians, i Ron Cameron 

& Merrill P. Miller (red.), Redescribing Paul and the Corinthians (Atlanta: Society of Biblical Litera-
ture, !"##), s. #"+–#*$. 

23 Risto Uro, Ritual and Christian Beginnings (Oxford: Oxford University Press, !"#'), kapitel +.  
24 ”Costly commitment signaling” är en sammanslagning av ”costly signaling” och ”commitment 

signaling”, där den senare är en underkategori till den förra. ”Kostsam engagemangssignalering” fångar 
vad teorin går ut på. En introduktion till Commitment Signaling står att )nna i Uro, Ritual, kapitel 
+.!. Se även Richard Sosis, Religious Behaviors, Badges, and Bans: Signaling Theory and the Evolution 
of Religion, i Patrick McNamara (red.), Where God and Science Meet: How Brain and Evolutionary 
Studies Alter Our Understanding of Religion, vol. #: Evolution, Genes, and the Religious Brain (West-
port: Praeger, !""'), s. '#–&'. 

25 Liu, Temple Purity. 
26 Michael Newton, The Concept of Purity at Qumran and the Letters of Paul (Cambridge: Cam-

bridge University Press, #$&+); Liu, Temple Purity, kapitel *.(.(. 
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kapitel ", och där (nns en implicit renhetsmetaforik. Synd är som en ond surdeg 
som med tiden kommer att genomsyra hela församlingen om syndaren inte förvi-
sas (":%–)). Församlingen är som påskmåltidens osyrade bröd, det vill säga något 
heligt, och får inte besudlas av moralisk orenhet (":+–)). I kapitel %, som är en upp-
följning av kapitel ", blir renhetsspråket mer explicit: ”Ni har låtit tvätta er rena, ni 
har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår 
Guds ande” (%:!!). Paulus motiverar här varför det är viktigt att församlingen dö-
mer överträdelser internt (%:!–)) och varför han ser särskilt allvarligt på sexuell 
synd, otukt (grek. porneia), det vill säga otillåtna sexuella relationer (%:&–#$). Hans 
argument är att just sexuell synd påverkar ”kroppen” (individens kropp, liksom 
församlingskroppen) på ett sådant sätt att den inte är lämplig som tempel för An-
den, det vill säga, den är inte längre ren på ett sätt som är förenligt med det heliga.27 
När det kommer till synd som är så allvarlig att den föranleder uteslutning använ-
der sig alltså Paulus av liknande tankebanor som qumraniterna: gemenskapen 
såsom tempel måste hållas helig och kan inte tillåta sig att acceptera moralisk oren-
het av allvarlig art.28  

Temporära och permanenta uteslutningar 
I *era texter från dödahavsrullarna, men särskilt i Damaskusskriften och Gemen-
skapsregeln, hittar vi instruktioner för hur olika överträdelser mot gemenskapens 
regler ska bestra,as. Den vanligaste typen av uteslutning är tillfällig uteslutning 
från de gemensamma måltiderna under en viss tidsperiod eller reducerade mål-
tidsportioner (!QS VI, #-–VII, #%; CD XIV, !)–#'). På detta sätt skiljer sig qum-
raniterna (och likaså Paulus församlingar) från det typiska mönstret att dela ut 
penningböter, som är det vanligast förekommande stra,et för överträdelser bland 
grekisk-romerska frivilliga sammanslutningar i antiken.29 Men i några fall är straf-
fet i qumraniternas regelverk permanent uteslutning ur gemenskapen. De exakta 
reglerna för vem som ska uteslutas permanent är inte så lättolkade och kommer 
inte att utredas här, men i stora drag kan man säga att det är överträdare som syndar 
”avsiktligen” (hebr. b1y2d r2mâ) snarare än ”utan uppsåt” (hebr. bi3g2gâ) och som 

 
27 För vidareutveckling av denna tolkning av vad ”kroppen” avser i # Kor ', se Dale Martin, The 

Corinthian Body (New Haven: Yale University Press, #$$+), s. #%'–#%%. 
28 Wassén, Pure in a Metaphorical Temple. 
29 Yonder M. Gillihan, Civic Ideology, Organization, and Law in the Rule Scrolls: A Comparative 

Study of the Covenanters’ Sect and Contemporary Voluntary Associations in Political Context (Leiden: 
Brill, !"#!), s. ($"–($*. 
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begår särskilt allvarliga brott som ska uteslutas permanent.30  Gemenskapsregeln 
verkar uttolka begreppet ”utstötas” (bokstavligen ”att avskäras”, hebr. nikr1tâ) 
från - Mos !":#+–'! som permanent uteslutning (”stängas av”) för att formulera 
grundregeln: 

Detta är de regler som de fullkomliga, heliga männen inbördes skall följa: Var och en av 
dem som inträtt i det heliga rådet och lever fullkomligt, så som Gud befallt, men avsikt-
ligt (hebr. b$y%d r%mâ) eller av oförsiktighet bryter mot något bud i Moses lag, skall 
stängas av (hebr. y$&all$'uhû31) från Gemenskapens råd och får aldrig komma tillbaka. 
Ingen av de heliga männen får ha något att göra med hans egendom eller följa hans råd i 
någon fråga. Men om han handlat utan uppsåt (hebr. bi&g%gâ) skall han stängas av från 
det som är rent [dvs. de gemensamma måltiderna] och från rådet, och de skall tillämpa 
följande regel på honom: Han får inte döma någon och man får inte under två år fråga 
honom om råd. Om han lever fullkomligt under denna tid kan han, om de många så 
bestämmer, delta i mötena, studierna och överläggningarna, förutsatt att han inte begår 
ännu ett misstag innan de två åren har gått. (#QS VIII, $'–$() 

Textavsnittet ger inblick i qumraniternas självbild: De är fullkomliga, heliga och 
lever som Gud befallt. Även de som begår oavsiktliga misstag måste stängas av un-
der en tidsperiod från ”det som är rent”, det vill säga gemenskapens ritualiserade 
festmåltider, och den som begår överträdelser med vett och vilja måste uteslutas. 
Allt annat vore inkompatibelt med tanken på att de är en fullkomlig och helig ge-
menskap.  

Paulus utvecklar inte, till skillnad från qumraniterna (och många andra frivil-
liga sammanslutningar), något tydligt regelverk för olika grader av stra, för olika 
förseelser. ! Kor " tycks närmast vara ett undantag. På det stora hela är de förma-
ningar Paulus ger för tillrättavisning av överträdare ganska mjuka. Han rekom-
menderar en ödmjuk tillrättavisning: ”Bröder, om någon ändå skulle ertappas med 
en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det 
med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad” (Gal %:!). I sin korrespon-
dens med korinthierna hotar han med en rejäl utskällning (till exempel ! Kor -:#!; 
# Kor !':!$), men det är ganska långt från ett regelverk. Troligen var Paulus inte i 
en position där han kunde genomdriva några regler ens om han hade velat. Fram-
för allt i Andra Korintierbrevet blir det tydligt att korintierna gärna ifrågasätter 
Paulus auktoritet. I den deuteropaulinska32 litteraturen, däremot, kan vi skönja 
 

30 För detaljerad jämförelse av stra,regler i CD och #QS, se Shemesh, Expulsion. 
31 Verbet är inte ni/r0tâ såsom i * Mos #+:!%–(#, men terminologin för skillnaden mellan uppsåtlig 

och ouppsåtlig synd är tagen från nyss nämnda passage.  
32 Jag accepterar här den mycket vanliga slutsatsen bland Paulus-forskare att ett antal av Paulusbre-

ven i Nya testamentet (Ef, ! Thess, #–! Tim, Tit, och troligen också Kol), är skrivna av paulinska kristna 
i senare generationer av paulinsk kristendom. 



Rikard Roitto !%) 

vissa disciplinära praktiker växa fram. Andra Thessalonikerbrevet påbjuder margi-
nalisering: ”Vi föreskriver er i herren Jesu Kristi namn att dra er undan de bröder 
som lever utan ordning och inte följer de regler de har fått genom oss. … Om någon 
inte rättar sig efter det vi säger här i brevet, peka då ut honom så att han ställs ut-
anför — kanske tar han varning” (# Thess ':%, !-). Titusbrevet tycks inspirerat av 
Matt !):!"–!+ när det föreskriver tillrättavisning följt av marginalisering: ”Den som 
vållar splittring skall du vägra att befatta dig med, efter en första och en andra till-
rättavisning” (Tit ':!$). Vi kan alltså konstatera att även om Paulus aldrig (vad vi 
vet) utvecklade disciplinära praktiker, så ser vi en utveckling inom senare generat-
ioner av paulinsk kristendom där församlingstukt tog formen av tillrättavisning 
och marginalisering i hopp om att avvikare skulle rätta sig efter församlingens nor-
mer. 

Uteslutning genom förbannelse 
-Q#%%, fragment !!, och ! Kor " ger oss inblick i uteslutningsriter där en förban-
nelse över den uteslutne är en central del av riten.33 Vi talar i båda fallen om per-
manent uteslutning från gemenskapen, inte temporär uteslutning från vissa av ge-
menskapens aktiviteter. 

För att förstå uteslutningsriten i -Q#%%, fragment !!, behöver vi påminna oss 
om den villkorade självförbannelse som nya medlemmar accepterade redan vid in-
trädet i gemenskapen under förbundsförnyelsefesten (se avsnittet om initiation 
ovan). Därtill kan det vara värt att nämna att vid samma tillfälle uttalades en ovill-
korad förbannelse över alla som inte tillhörde gruppen: 

Leviterna skall förbanna alla dem som kommit på Belials lott och säga: ”Förbannad vare 
du för alla dina onda och skamliga gärningar. Må fasans Gud överlämna dig i hämnarnas 
våld, må han stra+a dig med undergång genom dem som handhar vedergällningen. För-
bannad skall du vara, ingen förskoning får du. Dina gärningar är som mörkret, du är 
dömd till den eviga eldens natt. Gud skall inte visa dig nåd när du ropar, inte förlåta dig 
dina synder och ge försoning. Må han i vrede vända sitt ansikte mot dig och hämnas på 
dig, och må du aldrig få frid genom dem som går i förbön!” (#QS II, *–#') 

Det fanns alltså en stark grundförståelse i gemenskapen att alla utanför, de som 
tillhörde Belials lott, var förbannade och att den som var förbannad aldrig kunde 
få syndernas förlåtelse. Qumraniterna var också väl införstådda med att brott mot 
gemenskapens regler innebar en förvisning till detta förbannade tillstånd som de 
själva accepterat genom att bejaka en villkorad förbannelse. 

 
33 Se not ( för studier med detaljerade jämförelser av texterna. 
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Att vara förbannad var i antiken att vara under en andlig makts våld, en gud 
eller någon annan andlig storhet. Konsekvenserna av denna makts destruktiva på-
verkan var att olika aspekter av ens liv slogs i bitar. Hälsa, familj, lycka i kärlek, 
ekonomi, rykte, framgång i juridiska dispyter, ja, alla aspekter av en människas liv 
kunde rasa samman för den som var förbannad (se till exempel förbannelsepsal-
men, Ps !$&, i Psaltaren).34 

Nu till själv uteslutningsriten i -Q#%%, fragment !!, som är en del av en tidig 
version av Damaskusskriften:  

Och var och en som avvisar dessa regler enligt alla de stadgar som !nns i Moses lag skall 
inte räknas bland alla sanningens barn ty han har känt avsky för rättens grund. På grund 
av uppror skall han stötas ut från de många. Prästen som är betrodd över de många skall 
säga:  

”Välsignad är du, alltings Herre, i din hand är allt, du som gjort allt, och som har lagt fast 
folken efter deras släkter och språk och nationer, men fört dem vilse i väglös ödemark. 
Men du utvalde våra fäder och gav åt deras avkomma dina sanna stadgar och heliga reg-
ler, som människan skall följa och få leva. Du har satt gränser för oss och förbannat dem 
som överträder dem. Men vi är det folk du befriat och får i din hjord. Du har förbannat 
dem som överträder dem, men oss har de gjort fasta.” 

Därmed skall den som är utstött avlägsna sig. Den som äter något som tillhör honom 
eller främjar hans lycka {den som stötts ut}35, eller som samtycker med honom — vad 
han gjort skall likt en inskrift skrivas ner inför tillsynsmannen och hans dom blir full-
ständig.  

Alla lägrens [innevånare] skall samlas i den tredje månaden och förbanna den som viker 
av [från lagen] åt höger eller [vänster]. ()Q$(( ##, *–#&) 

Uteslutningsriten förutsätter att den person som ska uteslutas redan har dömts i 
enlighet med gemenskapens ordningar (!QS V, !–&, #$; CD XII, !&–XIV, #!; 
-Q#%% !$ II; -Q#+$ + I), och texten var troligen placerad direkt efter ordnings-

 
34 För överblick över olika former av förbannelser i antiken se till exempel Brian M. Britt, Biblical 

Curses and the Displacement of Tradition (She.eld: She.eld Phoenix, !"##); Anne Marie Kitz, Cursed 
Are You! The Phenomenology of Cursing in Cuneiform and Hebrew Texts (Winona Lake: Eisenbrauns, 
!"#*); Werner Riess, Performing Interpersonal Violence: Court, Curse, and Comedy in Fourth-Century 
BCE Athens (New York: De Gruyter, !"#!); H. S. Versnel, Beyond Cursing: The Appeal to Justice in 
Judicial Prayers, i Christopher A. Faraone & Dirk Obbink (red.), Magika Hiera: Ancient Greek Magic 
and Religion (Oxford: Oxford University Press, #$$#), s. '"–#"'; Faraone, Christopher A., The Ago-
nistic Context of Early Greek Binding Spells, i Christopher A. Faraone & Dirk Obbink (red.), Magika 
Hiera: Ancient Greek Magic and Religion (Oxford: Oxford University Press, #$$#), s. (–(!. 

35 Orden inom parentes är överstrukna i handskriften. 
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reglerna i Damaskusskriften.36 Den bön som prästen ber har inte formen av en för-
bannelse utan en tackbön, men tackbönen mynnar ut i en tacksägelse över att Gud 
förbannar de som överträder hans bud. I praktiken blir därför bönen en påmin-
nelse om den villkorade förbannelse som legat över förbrytaren ända sedan han 
anslöt sig till gemenskapen och som nu är e,ektuerad. Bönen följs sedan av förvis-
ning där den dömde ska ”avlägsna sig”. Avslutningsvis ska överträdelsen nedteck-
nas och därmed är uteslutningen fullbordad. För att återknyta till den ritualteore-
tiska forskning som jag nämnde i samband med diskussionen av initiationsriter så 
är en av ritens funktioner att skapa sociala faktum, o,entlig självrefererande in-
formation om ritens deltagare. I detta fall är den förvisade publikt deklarerad för-
bannad – riten har otvetydigt gjort det till ett socialt faktum att överträdaren till-
hör Belials lott. 

I slutet av riten kommer några förtydliganden som går ut på att alla medlem-
mar som på minsta sätt fortsätter att ha samröre med den uteslutne kommer att få 
dela hans öde. De får varken ta emot mat, hjälpa honom, eller ens hålla med ho-
nom. Här vill man uppenbarligen klippa alla band som gör att medlemmar kan 
känna dubbla lojaliteter gentemot den uteslutne och gemenskapen och istället 
skapa en starkt sammanhållen gemenskap med en enad front gentemot omvärlden, 
inklusive före detta medlemmar. Men lite inlevelse är det lätt att tänka sig att även 
en permanent utesluten medlem hade vänskapsband med gemenskapens medlem-
mar och associationsförbudet kan vara ett sätt att mota diverse sociala följdverk-
ningar i gemenskapen. Liknande taktik kan man se även i nutida rörelser som Je-
hovas Vittnen, när de med inspiration från de paulinska praktiker som diskuterats 
ovan (! Kor ":!!–!'; # Thess ':%, !-; Tit ':!$) klipper alla sociala band med sina före 
detta medlemmar, ofta med förödande konsekvenser för den uteslutne.37 

När vi nu vänder oss till Paulus och hans uppmaning att ”överlämna en sådan 
person åt Satan” (! Kor ":", min övers.) behöver vi till att börja med påminna oss 
om att Paulus, till skillnad från qumraniterna, be(nner sig i ett sammanhang där 
det inte (nns någon etablerad uteslutningsrit. Snarare tycks han improvisera uti-
från den speciella situation som har uppstått. Den enda information vi får om vad 
som utspelat sig i församlingen i Korinth är att ”något har faderns kvinna” (":!, min 
övers). När Bibel #$$$ översätter ”någon lever ihop med sin fars hustru” är det en 
tolkning av vad den något vaga formuleringen kan tänkas betyda, och det är 

 
36 *Q!'' #" II; *Q!%" % I och *Q!'' II, är manuskript av Damaskusskriften. Dödahavsrullarna, 

s. !'–!$, +(–+', rekonstruerar pedagogiskt hur de förhåller sig till CD. 
37 Pernilla Liedgren Dobronravo,, Att lämna en värld: Om utgångsprocesser ur Jehovas vittnen, i 

Socialvetenskaplig tidskrift (–* (!""$), s. ($"–*#!. 
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möjligt att mannen i fråga har en pågående incestuös relation med sin styvmor. 
Men det är också möjligt att sonen har en relation med en prostituerad som fadern 
äger eller haft en relation med. Det var rätt vanligt med längre romanser med pro-
stituerade i antiken och prostituerade kunde vara såväl slavar som välbeställda ma-
tronor.38 Det (nns tyvärr inget sätt att veta exakt vad Paulus refererar till och det 
är möjligt att Paulus uttrycker sig vagt för att anspela på incest av retoriska skäl. 
Incest – även mellan vuxna – fördömdes av både judar, greker och romare.39 Oav-
sett vad mannen har gjort sig skyldig till står det helt klart att Paulus (nner saken 
upprörande. Det krävs bara en snabb genomläsning av Första Korinthierbrevet för 
att se att Paulus anser att det pågår allsköns omoraliskt beteende i församlingen, 
men endast detta är så upprörande att han kräver att just denna person ska uteslu-
tas till skillnad från alla andra i församlingen. Såsom vi redan diskuterat ovan anser 
Paulus att denna synd är av den art att den riskerar att göra hela församlingen mo-
raliskt oren och att de måste ”rensa bort den gamla surdegen” (":+).  

Paulus instruerar dem: ”Ni får inte äta tillsammans med honom. … Gör er av 
med den som är ond” (! Kor ":!!b, !'b). Den första uppmaningen är ett sätt att säga 
att personen inte får delta i gudstjänsterna, eftersom deras samlingar utgjordes av 
just bankettmåltider (! Kor !!:!+–'-, jämför med diskussionen ovan). Den andra 
uppmaningen är ett citat av en återkommande strof i Femte Mosebok (!+:+, !#; 
!&:!&; ##:#!, ##, #-; #-:+) som används för att avsluta lagar där stra,et är döden. 
Paulus alluderar alltså till dödsstra,. Som kommer att bli tydligt när vi fortsätter 
analysera Paulus argumentation är det inte troligt att Paulus menar att försam-
lingen ska avrätta sina medlemmar eller överlämna förövaren till myndigheter för 
dödsstra,, utan snarare handlar det om metaforisk social ”död”.  

Paulus deklarerar att han redan har dömt mannen skyldig (v. '). Han är också 
upprörd över att korinthierna inte ”sörjt, för att den som begått denna handling 
[på så sätt] ska tas bort ur er mitt” (v. #, min övers.). Att ”sörja” (grek. penthein) 
refererar inte i första hand till ett mentalt tillstånd utan till en rituell handling i 
antiken. Richard DeMaris argumenterar därför helt riktigt för att Paulus här på-
bjuder en rituell handling där de symboliskt sörjer överträdarens sociala död, vilket 
e,ektuerar att mannen utstöts ur gemenskapen.40 Precis som i vers !' talar Paulus 
 

38 Christopher A. Faraone & Laura McClure (red.), Prostitutes and Courtesans in the Ancient 
World (Madison: University of Wisconsin Press, !""'); Anise K. Strong, Prostitutes and Matrons in 
the Roman World (New York: Cambridge University Press, !"#'). 

39 Thiselton, First Epistle to the Corinthians, (&+–(&'. Se även Thomas Kazen, Smuts, skam, status: 
Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken (Göteborg: Makadam, !"#&), s. !*–(', *$–+#. 

40 Richard DeMaris, The New Testament in Its Ritual World (London: Routledge, !""&), s. %'–
$". Notera att texten uttrycker ett orsakssamband: De ska sörja ”för att” (grek. hina) utstöta mannen. 
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om mannens sociala ”död”, vilket innebär att han inte längre är en del av gemen-
skapen, och här tycks han uppmana församlingen att verkställa uteslutningen med 
en sorgerit. Allusionen till dödsstra, i vers !' och det rituella begravningsspråket i 
vers ' hjälper oss att förstå betydelsen av den kryptiska formuleringen om överläm-
nande till Satan i vers ": 

Överlämna en sådan till Satan, till köttets förgörelse, för att anden ska räddas på Herrens 
dag. (# Kor *:*, min övers.) 

Flera kommentatorer har föreslagit att versen ska tolkas som att mannen får ett 
pedagogiskt stra, i form av tillfällig uteslutning som ska leda till bot och bättring 
och i slutänden mannens frälsning.41 Detta är en möjlig och kanske också pastoralt 
konstruktiv läsning, men det övergripande sammanhanget gör tolkningen mindre 
trolig. Paulus övergripande målbild i kapitel " är inte att rädda mannen utan att 
skydda församlingen från moralisk orenhet, vilket blir väldigt tydligt i framför allt 
surdegsmetaforen (v. %–)).  

Såsom tidigare sagts är förbannelsens väsen att försätta någon i en destruktiv 
andlig makts våld. David Raymond Smith visar på en stor mängd paralleller till ! 
Kor ":" i *era olika genrer av antika texter som sammantaget pekar mot att frasen 
”överlämna en sådan till Satan, till köttets förgörelse” är förbannelsespråk.42 Fram-
för allt papyrus och blyplåtar med förbannelser från denna tid innehåller variat-
ioner på formuleringar där man överlämnar sin motståndare till en destruktiv and-
lig makt.43 Ett exempel från en blyplåt funnen i Korinth får räcka här:  

Jag överlämnar och överlåter Karpila Babbia, kransmakerskan, till Ödet som verkställer 
rättvisa, så att hennes illdåd exponeras, till Hermes i underjorden, till Jorden, till Jordens 
barn, så att de överväldigar och förgör henne, hennes hjärta, sinne och talförhet – Kar-
pila Babbia, kransmakerskan. Jag besvär, ber och bönfaller dig, Hermes i underjorden, 
att acceptera förbannelsen.44  

Paulus vill alltså att församlingen överlämnar mannen till Satan, vilket enklast för-
stås som en förbannelse. Men vems ”kött” är det som ska förgöras och vilken 
”ande” är det som ska räddas? När Bibel #$$$ läser in ett ”hans” och översätter 

 
41 Till exempel Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the 

Greek Text (New International Greek Testament Commentary; Grand Rapids: Eerdmans, !"""), s. 
($+–*"". 

42 David Raymond Smith, “Hand this Man over to Satan”: Curse, Exclusion and Salvation in $ 
Corinthians ) (London: Bloomsbury T&T Clark, !"#$).  

43 Se även Faraone, Agonistic. 
44 Min övers. Originaltexten publicerad i Nancy Bookidis & Ronald. S. Stroud, Demeter and Per-

sephone in Ancient Corinth. (Princeton, #$&%), s. ("–(#. 
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”hans kropp … hans ande” är det en långt ifrån självklar tolkning. Köttet kan tolkas 
som mannens kropp, mannens syndiga natur, eller hela församlingens syndiga na-
tur. Paulus använder ofta ”kött” för att tala just om människans syndiga natur, 
hennes moraliska oförmåga, och då ofta i kontrast till just anden (till exempel Gal 
":!'–#%). Anden som ska räddas kan vara mannens ande, hela församlingens and-
liga orientering, eller Andens närvaro i församlingen. Av dessa tolkningar anser jag 
att tolkningen att det handlar om församlingens köttsliga – det vill säga syndiga – 
natur som ska förgöras för att rädda församlingens andliga – det vill säga heliga, 
rena och gudstillvända – natur, passar bäst ihop med Paulus fokus på att hålla för-
samlingen moraliskt ren genom att avlägsna den skyldige. Genom att förbanna den 
sexuella förbrytaren och överlämna honom till Satan skyddas alltså församlingens 
andliga natur. 

Vi får inte veta om Paulus lyckades övertyga mottagarna. (# Kor #:"–!! handlar 
troligen inte om samma person.) Jag misstänker dock att korinthierna mycket väl 
kan ha struntat i Paulus instruktioner, speciellt om mannen ifråga hade hög status 
i församlingen, till exempel om han var en patron som bjöd in till församlingens 
måltider i sitt hem. Såsom diskuterats innan verkar församlingen i Korinth inte alls 
lika socialt avgränsad som gemenskapen i Qumran och Andra Korintierbrevet av-
slöjar med all tydlighet att korintierna inte alltid lyssnade på Paulus. 

Likheterna mellan de rituella procedurerna ! Kor " och -Q#%%, fragment !!, är 
slående: Båda börjar med ett domslut att en medlem är skyldig till allvarlig synd. 
Domslutet följs i båda fall upp av en förbannelse av den skyldige som rituellt av-
lägsnar personen. Socialt avlägsnas personerna från sina respektive gemenskaper 
och överlämnas andligt i Satans/Belials våld. Förbud mot samröre med den ute-
slutne betonas i båda texterna. Centralt i umgängesförbudet är utestängning från 
att äta tillsammans. Både Paulus och qumraniterna är mer intresserade av att 
skydda gemenskapen än att reformera syndaren när det kommer till just de synder 
som de ser som särskilt allvarliga. Då gäller det främst att rädda gruppens moraliska 
renhet så att de även fortsättningsvis kan se sig själva som Guds heliga tempel.  

De slående likheterna väcker frågan om Paulus möjligen tog inspiration av ge-
menskapen i Qumran (som ju tidsmässigt föregår Paulus). Det är inte omöjligt att, 
som Tobias Hägerland föreslår, Paulus lånat direkt från qumraniterna.45 Jag (nner 
det dock mer sannolikt att likheterna uppstått på grund av liknande sociala struk-
turer och tankevärldar. Både gemenskapen i Qumran och Paulus församlingar är 
frivilliga sammanslutningar som identi(erar sig som heliga i kontrast till en 

 
45 Hägerland, Rituals of (Ex-)Communication, s. '". 
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moraliskt oren omvärld. Båda be(nner sig i en kultur där förbannelser av männi-
skor man uppfattar som onda är vardagsmat. Alla frivilliga sammanslutningar 
hade just gemensamma måltider som sin umgängesform. Givet de förutsättning-
arna är den rituella sekvensen dom, förbannelse, social bortstötning med förbud 
mot att äta tillsammans, rätt enkel att komma fram till. 
 



 

Öppna vyer i &%%-talets kristna akademi  
Origenes attityd gentemot grekisk #loso# och kristna 
apokryfer 

Carl Johan Berglund 

Ingen som någonsin utformat en teologisk utbildning kan ha undsluppit utma-
ningen att göra den öppen för andra uppfattningar än de egna. Hur kombinerar 
man en strävan efter sanningen med uppdragsgivarens behov av lojala förkunnare, 
och det omgivande samhällets förväntan på en grundläggande konformism? Hur 
hanterar man den spänning som oundvikligen uppstår mellan studenter med olika 
bakgrund, teologi och prioriteringar? Sådana frågor bearbetades redan av en av den 
tidiga kristna rörelsens mest framstående akademiker, Origenes från Alexandria 
(ca. !)"–#"-) som envist valde öppenhet framför en renlärighet som kunde hejda 
det fria tankeutbytet. 

Martyrsonen som blev kristen akademiker 
Origenes saknade inte anledning att avvisa den grekisk-romerska kultur som domi-
nerade hans samtid. Det första kyrkohistorikern Eusebios låter oss veta om honom 
är att hans far Leonides blev halshuggen av de romerska myndigheterna i hemsta-
den Alexandria, i samband med en förföljelse av kristna under #$$-talets första år.1 
Den faderlöse tonåringen,2 som själv inte skulle *ytt undan martyrskapet om han 

 
1 Eusebios, Kyrkohistoria '.!.!, daterar händelsen till Septimus Severus tionde regeringsår, !"!–

!"( i vår tideräkning. Eusebios information om Origenes är något mer trovärdig än mycket annat han 
skriver, eftersom han säger sig ('.!.#; '.#*.&; '.#$.#", et cetera) ha tillgång till åtminstone hundra ('.('.() 
av Origenes efterlämnade brev, och haft personlig kontakt med Origenes egna studenter.  

2 Enligt Eusebios, Kyrkohistoria '.!.#!, var han sjutton år gammal.  
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fått chansen,3 skulle lätt kunnat utveckla ett hat mot allt grekiskt och romerskt, 
men fördjupade sig i stället i den grekiska litteraturen, och lärde sig allt han kunde 
om hur antikens (lologer analyserade Homeros, Euripides och Platon. Inom kort 
kunde han försörja sig själv som lärare i det grekiska språket och litteraturen.4 

Origenesporträtt av André Thevet ($'$#–$'-") 

 
3 Eusebios, Kyrkohistoria '.!.+, påstår att hans mor )ck gömma hans kläder för att hindra honom 

från att riskera döden på gatorna.  
4  Eusebios, Kyrkohistoria '.!.#+–(.#, jfr Ronald E. Heine, Origen: Scholarship in Service of the 

Church (Christian Theology in Context; Oxford: Oxford University Press, !"#"), s. '"–'#.  
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Som lärare attraherade Origenes delvis andra studentgrupper än de vanliga, 
Homerosfokuserade grekiskastudenterna: vanliga alexandrinare som var ny(kna 
på vad den nya kristna (loso(n gick ut på, och kristna – både män och kvinnor – 
som med biskopens goda minne sökte sig till Origenes för att få fördjupning i kris-
ten tro.5 När dessa studenter blev för många för att upprätthålla den mer inkomst-
bringande grekiskaundervisningen påstår Eusebios att Origenes tog steget fullt ut 
till livet som (loso(lärare. Han sade upp sina vanliga studenter och sålde sin sam-
ling klassisk grekisk litteratur till en bokhandlare, som betalade av på böckerna med 
fyra oboler om dagen. På detta belopp levde sedan Origenes på enklast möjliga vis, 
utan vin, utan skor, utan säng, allt för att på bästa sätt undervisa sina studenter och 
leda dem till det optimala kristna livet.6 Hans student Heraklas (ck i uppgift att ta 
hand om nybörjarstudenterna, så att Origenes själv, förutom undervisningen på 
avancerad nivå, kunde hinna med sin egen forskning – bland annat jämförande 
studier i grekiska översättningar av den hebreiska Bibeln.7 En generös donation gav 
Origenes tillgång till stenografer och skönskrivare som såg till att hans föreläs-
ningar skrevs ned och spreds till andra kristna intellektuella.8 

Den unge teologiläraren blev något av en o,entlig person i Alexandria, och 
Eusebios hävdar att han ofta var tvungen att *y undan en antikristen mobb som 
var ute efter att stena honom.9 Eusebios förklarar också att han förlorade många av 

 
5 Eusebios, Kyrkohistoria '.(.#–(; '.&.!. Att kristna grupper med intellektuella ambitioner för en 

utomstående måste ha varit omöjliga att skilja från pagana )losofskolor är ett argument framfört av 
-era forskare, däribland Tobias Georges, ”…herrlichste Früchte echtester Philosophie…” – Schulen bei 
Justin und Origenes, im frühen Christentum sowie bei den zeitgenössischen Philosophen, i Millenium 
##.# (!"#*), s. !(–(&, och Udo Schnelle, Philosophische Interpretation des Johannesevangeliums: Vo-
raussetzungen, Methoden und Perspektiven, i Jan G. Van der Watt & R. Alan Culpepper & Udo  
Schnelle (red.), The Prologue of the Gospel of John: Its Literary, Theological, and Philosophical Contexts 
(WUNT (+$; Tübingen: Mohr Siebeck, !"#'), s. #+$–#&%, här s. #'#–#'(. Eusebios, Kyrkohistoria '.#&.( 
hävdar också att Origenes erkändes som )losof även bland icke-kristna.  

6 Eusebios, Kyrkohistoria '.(.#–#(. Eusebios detaljer får anses osäkra, men Origenes positiva attityd 
till kristen askes är inte svår att spåra i hans egna skrifter. Cf. Richard Finn, Asceticism in the Graeco-
Roman World (Key Themes in Ancient History; Cambridge: Cambridge University Press, !""$), s. 
#""–#"*, för en översikt. Eusebios uppgift om att Origenes också kastrerade sig själv (Kyrkohistoria 
'.&.#–() får väl betraktas som en uppdiktad överdrift.  

7 Eusebios, Kyrkohistoria '.#+.#–#'.*, cf. Heine, Origen, s. '!, %(–%'.  
8 Eusebios, Kyrkohistoria '.!(.#–!. Eusebios uppgifter på den här punkten bekräftas av Origenes 

själv, som i sin Kommentar till Johannesevangeliet nämner donatorn vid namn (#.!/$; !.#/#; '.!/') och 
förklarar ('.!/'–$) sitt uppehåll i leveranserna av Johanneskommentaren med att hans stenografer inte 
varit omedelbart tillgängliga efter -ytten från Alexandria till Caesarea. Eusebios, Kyrkohistoria '.('.#, 
nämner att Origenes senare i livet också lät stenograferna skriva ned hans predikningar.  

9 Eusebios, Kyrkohistoria '.(.*–%.  
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sina studenter till martyrskapet, när deras kristna bekännelse gjorde att de kastades 
i fängelse, halshöggs eller brändes till döds.10 Ändå tog Origenes på intet sätt av-
stånd från den grekiska kulturen. Tvärtom var hans föreläsningar – som i viss mån 
(nns nedskrivna i de många bibelkommentarer som (nns bevarade i hans namn11 
– ofta uppbyggda med just den metodik han undervisat sina grekiskastudenter i: 
(lologisk analys med textkritik, ordstudier, grammatisk-retorisk analys, kritik av 
stil och meter, samt sakanalys.12 

Tre årtionden in i sin karriär bröt Origenes upp från Alexandria efter en kon-
*ikt med den lokale biskopen,13 och bosatte sig i stället i Caesarea Maritima, den 
romerska provinsen Judéens huvudstad. Där blev han vigd till präst, predikade re-
gelbundet, men (ck också chansen att bygga upp sin undervisningsverksamhet på 
nytt, utifrån de erfarenheter han gjort i Alexandria.14 Även då är det tydligt att han 
bejakade grekisk lärdom, och ivrigt sökte använda allt som kunde vara till nytta i 
bibeltolkningsarbetet. 

De två främsta källorna till Origenes utbildningsprogram är ett hyllningstal, 
traditionellt tillskrivet hans lärjunge Gregorios Undergöraren, och ett brev från 
Origenes till samme Gregorios.15 I talet, som kan ha hållits vid en avslutnings-
 

10 Eusebios, Kyrkohistoria '.(.!; '.*.#–( nämner dem till och med vid namn: Plutarkos, Serenus, 
Heraklides, Hero, Serenus och Herais, de fem första män, den sjätte en kvinna.  

11 Heine, Origen, s. '(–'*, #&$–#$". 
12 Origenes användning av antik )lologi har kartlagts av Bernhard Neuschäfer, Origenes als Philo-

loge (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft #&; Basel: Friedrich Reinhardt, #$&%), och av 
Peter W. Martens, Origen and Scripture: The Contours of the Exegetical Life (Oxford: Oxford Univer-
sity Press, !"#!). En kortare analys på svenska )nns också i Carl Johan Berglund, Origenes exegetiska 
metodik i Om bönen, i Carl Johan Berglund & Daniel Gustafsson (red.), Ad fontes: Festskrift till Olof 
Andrén på $((-årsdagen (Skellefteå: Artos, !"#+), s. *+–+'.  

13 Antikens 234567378 är mer jämförbara med församlingsföreståndare eller kyrkoherdar än vår tids 
biskopar, och kon-ikten kan ha haft sin grund i att biskop Demetrius tog sig en större auktoritet över 
äldste och lärare än tidigare församlingsledare i Alexandria. Jfr Heine, Origen, s. (#–(*.  

14 Eusebios, Kyrkohistoria '.&.*–'; '.!'.#. Med stöd av Eusebios beskrivs Origenes undervisning i 
Alexandria ofta som en kateketskola för den alexandrinska församlingens dopkandidater, vars utbild-
ningsprogram utformats av hans företrädare Pantaneus (d. ca. !"") och Klemens (ca. #+"–!#'). Men 
det är säkerligen att överskatta kontinuiteten i antik undervisningsverksamhet. Antika skolor var sällan 
mer än en lärare och en grupp studenter, som möttes i lärarens hem eller på en lugn, skuggig plats på 
gatan. Origenes organisation med en lärarassistent och betalda stenografer som skrev ned hans föreläs-
ningar var sannolikt något utöver det vanliga. Cf. Heine, Origen, s. *&–+#.  

15 Eusebios, Kyrkohistoria '.(".# beskriver Gregorios och hans bror Athenodoros som studenter 
med en god bakgrund i grekisk-romersk lärdom, som efter fem år i Origenes akademi gick vidare till 
föreståndartjänster i Pontos. Huruvida texterna tillskrivits rätt Origeneslärjunge är en öppen fråga. Jo-
seph W. Trigg, God’s Marvelous Oikonomia: Re-ections on Origen’s Understanding of Divine and 
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högtid när Gregorios var på väg att lämna Origenes utbildningsanstalt,16 beskriver 
talaren hur mötet med Origenes drabbat honom som en platonsk förälskelse, tänt 
i honom en brinnande kärlek till Ordet, och fått honom att sträva efter ett liv som 
kristen (losof.17 Han beskriver hur Origenes övar sina studenter i logiskt och kri-
tiskt tänkande, tränar dem i fysik, geometri och astronomi som förberedelse för 
teologin,18 och framför allt, hur han undervisar dem i alla tänkbara grenar av den 
grekiska (loso(n: 

För att vi inte skulle drabbas av samma olyckor som de "esta, undervisade han oss inte i 
enbart en av !losofernas läror, eller lät oss upptäcka dem själva, utan lärde oss allihop, så 
att ingen grekisk doktrin skulle förbli okänd för oss. Och själv följde han med oss, gick 
före oss och ledde oss vid handen som på en vandring, utifall att vi skulle möta något 
korrupt, bedrägligt eller vilseledande.19 

Det är tydligt att den utbildningsplan Gregorios beskriver inte syftar till att delge 
studenterna den rätta läran och anmoda dem att hålla sig till den, utan till att ge 
dem de (loso(ska verktygen för att kritiskt utvärdera alla tänkbara läror – inom 
och utom den kristna traditionen.20 Gregorios framhåller att Origenes inte väjde 
för att diskutera och utvärdera någon lära – grekisk eller barbarisk, allmänt känd 
eller esoterisk – utan alltid drev sina studenter att söka sanningen,21 utan hänsyn 
till välformulerad men tom retorik.22 

I brevet är det i stället Origenes som berömmer Gregorios, och som uppmunt-
rar honom att använda all den grekiska lärdom han har tillgång till i arbetet med 
att tolka Bibeln: 
 
Human Pedagogy in the Address Ascribed to Gregory Thaumaturgus, i Journal of Early Christian 
Studies $.# (!""#), s. !%–+!, här s. !&, försvarar den traditionella attributionen, medan David Satran, In 
the Image of Origen: Eros, Virtue, and Constraint in the Early Christian Academy (Transformation of 
the Classical Heritage +&; Oakland: University of California Press, !"#&), s. +–', håller frågan öppen. 

16 Trigg, God’s Marvelous Oikonomia, s. !%–!&; Satran, In the Image of Origen, s. !*, #*+. 
17 Gregorios Undergöraren, Tal till Origenes (–'. 
18 Gregorios Undergöraren, Tal till Origenes %–&. 
19 Gregorios Undergöraren, Tal till Origenes #*.#%"–#%# (SC #*&, #''.%(–%$): 9:; <= 7>: ?= @;A@B: 

@7CD 37EE7CD 3FG78?H:, 3IBD ?J: K:; @8:L 7A6 MNH @O: P8E75QPR: EQNR:, 7A<J 6;@S ;A@7TD U38V:;8 WX47Y, 
3IBD <J 3F:@;D MNH:, 7A<H:BD U3H8IF5@7YD HZ:;8 GVER: <QN?;@7D [EE\:867]. ^;_ ;A@BD <J 5Y:H85`H8 
3I7\N7a?H:7D 6;_ bH8I;NRNO: c53HI 2: d<7837I4e, Hf 37Y 6;_ g3;:@h5;8 @8 567E8B: 6;_ i37YE7: 6;_ 
57P85?;@O<HD· 

20 Matthew J. Pereira, From the Spoils of Egypt: An Analysis of Origen’s Letter to Gregory, i Sylwia 
Kaczmarek & Henryk Pietras (red.), Origeniana Decima: Origen as Writer (BETL !**; Leuven: 
Peeters, !"##), s. !!#–!*&, här s. !!+–!(*, betonar den grekiska intellektuella kulturens roll som en arena 
där företrädare för olika )loso)ska och teologiska traditioner kunde mäta sig mot varandra. 

21 Gregorios Undergöraren, Tal till Origenes +.#&!. Jfr Satran, In the Image of Origen, #!(–#!*. 
22 Gregorios Undergöraren, Tal till Origenes %.#"%–&. Jfr Trigg, God’s Marvelous Oikonomia, s. *+. 
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Med dina förutsättningar kan du bli en fullfjädrad romersk jurist eller grekisk !losof i 
någon av de respekterade skolorna. För min del vill jag att du inriktar hela din begåvnings 
potential på kristendomen, men jag önskar också att du – för att bli produktiv i detta – 
ska använda grekernas !loso! som för de kristna studierna nyttiga allmänkunskaper eller 
förberedande studier, och ta emot från geometrin och astronomin det som kan bli an-
vändbart för att tolka de heliga skrifterna.23 

Som stöd för den här principen lyfter Origenes fram berättelserna om hur israeli-
terna, när de tågar ut ur Egypten, får med sig gåvor från sina egyptiska grannar i 
form av guld, silver och dyrbara kläder (# Mos !!:#–', !#:'"–'%), som sedan används 
till att tillverka arken, lampstället, kärlen och textilierna till tabernaklet (# Mos #"–
#)). Han förnekar inte att andra israeliter tagit till sig för mycket av den egyptiska 
världsbilden – till exempel när Jerobeam ställer upp guldkalvar i Betel och Dan för 
att israeliterna inte ska tillbe i Jerusalem (! Kung !#:#)–'$) – men han menar ändå 
att kristen teologi ska byggas av det bästa (loso(ska material som står att (nna ut-
anför den kristna traditionen.24 

Origenes öppenhet ska förstås ses mot bakgrund av en långvarig diskussion 
bland bibelläsare i Alexandria, där Artapanus (!$$-talet fvt) närmast tycks ha sett 
polyteismen som en fullt legitim form av tillbedjan av Bibelns Gud, medan Filon 
(ca. #$ fvt–"$) upprätthöll en tydlig gräns mot vad han såg som avgudadyrkan, 
med argument byggda på grekisk (loso(.25 Men i Origenes fall (nns inget element 
av mindervärdeskänsla gentemot majoritetskulturen – tvärtom (nns det goda skäl 
att se Origenes verksamhet som ett led i en framväxande långsiktig ambition att 
presentera den kristna kulturen som ett likvärdigt alternativ till den grekisk-
romerska.26 I Filons efterföljd betonar han att den grekiska (loso(ns värde ligger i 
dess möjligheter att återanvändas för att bygga upp en intellektuellt trovärdig 
kristen teologi.27 

 
23 Origenes, Brev till Gregorios Undergöraren (SC #*&, #&%.'–#&&.#*): ja:;@;8 7>: k HAPYl; 57Y 

mR?;CQ: 5H :7?86B: 378n5;8 @VEH87: 6;_ [EE\:86Q: @8:; P8EQ57P7: @O: :7?8o7?V:R: 2EE7N4?R: ;pIV5HR:. 
qEES 2Nr @s 3F5t @nD HAPYl;D <Y:F?H8 57Y 2u7YEQ?\: 6;@;bIh5;5G;4 5H @HE86OD ?J: HvD bI85@8;:85?Q:· 
378\@86OD <J <8L @7]@S w: \AXF?\: 3;I;E;uHC: 5H 6;_ P8E757P4;D [EEh:R: @L 7p7:H_ HvD bI85@8;:85?B: 
<Y:F?H:; NH:V5G;8 2N6a6E8; ?;Gh?;@; x 3I73;8<Ha?;@;, 6;_ @L U3B NHR?H@I4;D 6;_ U5@I7:7?4;D bIh58?; 
25Q?H:; HvD @=: @O: pHIO: NI;PO: <8hN\58:· 

24 Origenes, Brev till Gregorios Undergöraren !–(. 
25 Maren R. Nieho,, Philo’s Views on Paganism, i Graham N. Stanton & Guy G. Stroumsa (red.), 

Tolerance and Intolerance in Early Judaism and Christianity (Cambridge: Cambridge University 
Press, #$$&), s. #(+–#+&. 

26 Frances M. Young, Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture (Cambridge: Cam-
bridge University Press), #$$%. 

27 Pereira, From the Spoils of Egypt, s. !(&–!*". 
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Att läsa Bibeln utan en färdig kanon 
Origenes öppenhet för andra åsikter än de egna begränsade sig inte till majoritets-
samhällets litteratur. Tvärtom visar han också en öppen attityd gentemot kristna 
skrifter utanför hans egen kanon. Gentemot teologiska dogmer han (nner avgjort 
kätterska kan han vara lika avvisande som någon annan, men när det gäller skrifter 
som cirkulerar i den kristna rörelsens periferi är han öppen och generös, och visar 
stor förståelse för att olika kristna grupper har olika uppfattningar om vilka texter 
som bör läsas respektive avvisas. 

När Eusebios vill demonstrera att Origenes nytestamentliga kanon inte skiljer 
sig från hans egen,28 hänvisar han till tre skilda stycken ur Origenes skrifter om 
Matteusevangeliet, Johannesevangeliet och Hebreerbrevet.29 Urvalet är väl valt, 
för där uttrycker sig Origenes gillande om alla fyra evangelierna,30 Apostlagärning-
arna, ett icke speci(cerat antal Paulusbrev, Hebreerbrevet och Uppenbarelsebo-
ken.31 Men låt oss se närmare på vad han skriver om de katolska breven: 

 
28 Gamla testamentets kanon var betydligt mer fast vid Origenes tid, och Eusebios, Kyrkohistoria 

'.!+.#–!, citerar en Psaltarkommentar där Origenes själv räknar upp alla Gamla testamentets böcker på 
grekiska och hebreiska. Att Tolvprofetboken inte nämns i den listan är säkert ett rent misstag, eftersom 
Eusebios, Kyrkohistoria '.('.!, säger sig ha tillgång till Origenes kommentar till just Tolvprofetboken. 
Jfr Roger T. Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament Church and Its Background 
in Early Judaism (Grand Rapids: Eerdmans, #$&+), s. #&'; Heine, Origen, s. '&–%(; Edmon L. Gallagher 
& John D. Meade, The Biblical Canon Lists from Early Christianity: Texts and Analysis (Oxford: Ox-
ford University Press, !"#%), s. *, &(–$", $(–$'. Eusebios, Kyrkohistoria '.(#.#, nämner också ett brev 
där Origenes ska ha rett ut om berättelsen om Susanna i badet (Till. Dan. A) är en förfalskning eller en 
genuin del av Danielsboken. Han redogör dock inte för Origenes uppfattning i frågan. Jfr Gallagher & 
Meade, The Biblical Canon Lists, s. !$; Anna Usacheva, A Fluidity of Canon and Textual Criticism in 
the Works of Origen, i Jonathan Cahana-Blum & Karmen MacKendrick (red.), We and They: Decolo-
nizing Greco-Roman and Biblical Antiquities (Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity #*; Århus: 
Aarhus University Press, !"#$), s. ##%–#!$, här s. #!#. 

29 Eusebios, Kyrkohistoria '.!+.(–#*. Gallagher & Meade, The Biblical Canon Lists, xiv, noterar att 
denna ”kanonlista” utan tvekan är en produkt av Eusebios redaktionella arbete. 

30 Att evangelierna står i centrum av Origenes kanon framgår med all önskvärd tydlighet av Orige-
nes, Kommentar till Johannesevangeliet #.!/#(–*/!*. Jfr Heine, Origen, s. !!+. 

31 Jfr till exempel Harry Y. Gamble, The New Testament Canon: Its Making and Meaning (Phila-
delphia: Fortress Press, #$&+), s. +". Origenes räknar i Predikningar över Josua %.# upp större delen av 
den nytestamentliga kanonlistan, och nämner då också att det )nns fjorton Paulusbrev. Cf. Gallagher 
& Meade, The Biblical Canon Lists, s. *", &*, $#–$!; Bruce M. Metzger, The Canon of the New Testa-
ment Its Origin, Development, and Signi"cance (Oxford: Clarendon, #$&%), s. #($–#*"; Edmon L. Gal-
lagher, Origen via Ru)nus on the New Testament Canon, i New Testament Studies '! (!"#'), s. *'#–
*%'. 
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Petrus, på vilken den Kristi församling som helvetets portar inte ska stå emot är byggd 
(jfr Matt #(:#&), har lämnat ett brev efter sig, och det kan !nnas ett andra – det är om-
tvistat. Varför måste jag tala om honom som lutade sig mot Jesu bröst (Joh #%:$*), Johan-
nes, som lämnat efter sig ett evangelium, men förklarat sig kunna skriva så många att 
hela världen inte skulle rymma dem (Joh $#:$*)? Han har också skrivit Uppenbarelsebo-
ken, där han blev instruerad att hålla tyst, och inte skriva ned vad de sju åskorna sade 
(Upp #':%–)). Han har också efterlämnat ett brev, som bara är ett fåtal rader långt, och 
kanske ett andra och ett tredje, för det är inte alla som säger att dessa är äkta. Tillsammans 
utgör de inte ens hundra rader.32 

Origenes är tydlig med att Första Petrusbrevet och Första Johannesbrevet ingår i 
den gemensamma kristna litteraturen, men ger inte alls samma plats åt Andra 
Petrusbrevet och de två mindre Johannesbreven. Här erkänner han tvärtom att de 
församlingar han känner inte är överens – vissa räknar gärna in dem, andra avvisar 
dem.  

Eusebios har heller inte lyckats hitta ett ställe där Origenes uttrycker sig gil-
lande om breven från Judas och Jakob. När det gäller Judasbrevet kan vi hjälpa 
honom genom att peka på att Origenes i sin Matteuskommentar nämner att ”Ju-
das skrev ett brev på bara ett fåtal rader, som ändå är fyllt av kraftfulla ord om him-
melens nåd”.33 Gentemot Jakobsbrevet är Origenes mer försiktig. Han kan mycket 
väl hänvisa till ”det brev som sägs vara från Jakob”,34 men när han använder den 
kända tesen ”Tro utan gärningar är död” (Jak #:#%) för att argumentera för att 
”Abrahams gärningar” i Joh ):'& inte enbart kan syfta på Abrahams tro, bygger 
han ett resonemang som också kan godtas av dem som inte vill kännas vid Jakobs-
brevet: 

De som väljer enbart en av Abrahams gärningar – ”Abraham trodde på Gud, och räkna-
des därför som rättfärdig” (jfr # Mos #*:(; Rom ):%; Jak $:$%) – och tror att detta är vad 
som åsyftas i ”Gör Abrahams gärningar” (Joh &:%,) måste – även om man går med på att 
tron är en gärning, vilket inte skulle medges av den som accepterar tesen ”Tron utan 

 
32  Eusebios, Kyrkohistoria '.!+.&–#" (LCL !'+, %'): yV@I7D <V, 2PS z 7v67<7?HC@;8 k {I85@7] 

266E\54;, |D 3aE;8 }~8<87Y 7A 6;@85ba57Y58:, ?4;: 2385@7E=: d?7E7N7YV:\: 6;@;EVE783H:, �5@R <J 6;_ 
<HY@VI;:· U?P8uFEEH@;8 NFI. @4 <HC 3HI_ @7] U:;3H5Q:@7D 23_ @B 5@nG7D EVNH8: @7] �\57], �RF::7Y, �D 
HA;NNVE87: �: 6;@;EVE783H:, d?7E7NO: <a:;5G;8 @75;]@; 378h5H8: � 7A<S d 6Q5?7D bRIn5;8 2<a:;@7, 
�NI;�H: <J 6;_ @=: q376FEY�8:, 6HEHY5GH_D 58R3n5;8 6;_ ?= NIF�;8 @LD @O: �3@; uI7:@O: PR:FD; 
6;@;EVE783H: 6;_ 2385@7E=: 3F:Y �E4NR: 5@4bR:, �5@R <J 6;_ <HY@VI;: 6;_ @I4@\:· 23H_ 7A 3F:@HD P;5_: 
N:\547YD HZ:;8 @;a@;D· 3E=: 7�6 Hv58: 5@4bR: U?PQ@HI;8 �6;@Q:.  

33  Origenes, Kommentar till Matteusevangeliet #".#% (SC #'!, !#&.*"–*!): ^;_ �7a<;D �NI;�H: 
2385@7E=: �E8NQ5@8b7: ?V:, 3H3E\I?V:\: <J @O: @nD 7AI;:47Y bFI8@7D 2IIR?V:R: EQNR:· 

34 Origenes, Kommentar till Johannesevangeliet #$.!(/#+! (GCS #", (!+.%–&): …�D 2: @s PHI7?V:t 
�;6�u7Y 2385@7Es U:VN:R?H:. 
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gärningar är död” (Jak $:$() […] – förklara varför det inte står ”Gör Abrahams gärning” 
i singular, utan i plural: ”Gör Abrahams gärningar”.35 

Här är det tydligt att Origenes är medveten om att det (nns kristna som räknar 
Jakobsbrevet till sin kristna kanon, men att han inte kan räkna med att läsaren till-
hör den gruppen.36 Hans lösning i den situationen är att ge dubbla argument: Han 
redovisar det enkla argumentet från Jakobsbrevet, men ser också till att hans reso-
nemang håller för den som avvisar den boken. 

Samma dubbla sätt att resonera återkommer när Origenes refererar till kristna 
texter som vi inte känner igen från vår tids Nya testamente. När han förklarar hur 
man kan tolka att Jesus kallar Anden för sin mor i det utombibliska Hebréer-
evangeliet, inleder han diskussionen med orden ”om någon accepterar evangeliet 
enligt Hebréerna”.37 I en diskussion om Jesu bröder nämner han att det (nns en 
tradition om att dessa var Josefs barn i ett tidigare äktenskap i den skrift ”som bär 
titeln ’evangelium enligt Petrus’”.38 Han argumenterar emot idén, men ser inget 
behov av att i det sammanhanget avvisa tanken på att läsa Petrusevangeliet – en 
skrift han aldrig själv stöder sig på.39 I ett av hans två citat från de apokryfa Paulus-
akterna, som brukar dateras till andra hälften av !$$-talet,40 inleder han citatet med 
 

35  Origenes, Kommentar till Johannesevangeliet !".#"/'' (GCS #", ((%.#'–!"): �p �: @8 
238EHXF?H:78 @O: @7] quI;L? �INR:, @B ”�345@HY5H: <J quI;L? @� GH�, 6;_ 2E7N45G\ ;A@� HvD 
<86;875a:\:”, 6;_ @7]@7 :7?4o7:@HD HZ:;8 2PS� U:;PVIH@;8 @B ”�L �IN; @7] quI;L? 378HC@H” �:; 6;_ 
5YNbRI\Gs ;A@7CD �@8 �IN7: 25@8: k 345@8D, 7A 5YNbRI\GJ: w: g3B @O: 3;I;<Hb7?V:R: @B ”y45@8D bRI_D 
�INR: :H6IF 25@8:” […] U37EHNV@R5;: <8L @4 7A6 HfI\@;8· ”�v @V6:; @7] quI;F? 25@H, @B �IN7: @7] quI;F? 
378HC@H” �:86OD, UEEL 3E\GY:@86OD· ”�L �IN; @7] quI;F? 378HC@H”… 

36 Så också Gallagher & Meade, The Biblical Canon Lists, s. *%. 
37 Origenes, Kommentar till Johannesevangeliet !.#!/&% (GCS #", '%.#$): �L: <J 3I758n@;4 @8D @B 

6;GS [uI;47YD HA;NNVE87:… Hans-Josef Klauck, Apocryphal Gospels: An Introduction (London: T&T 
Clark, !""(), s. (&, menar att Origenes citerar Hebréerevangeliet gillande, utan att ge det samma status 
som de fyra kanoniska evangelierna. 

38 Origenes, Kommentar till Matteusevangeliet #".#% (SC #%!, !#'.#+): @7] 238NHNI;??V:7Y 6;@L 
yV@I7: HA;NNHE47Y. 

39 Origenes attityd till det mer kända Tomasevangeliet är mer oklar, eftersom han tar avstånd från 
det i Predikningar över Lukasevangeliet #.!, det enda ställe där han nämner det vid namn, men sedan 
citerar det, utan att ange källan, i Predikningar över Jeremia !% och Predikningar över Josua *.(. Se 
Stephen C. Carlson, Origen’s Use of the Gospel of Thomas, i James H. Charlesworth & Lee Martin 
McDonald (red.), Sacra Scriptura: How “Non-Canonical” Texts Functioned in Early Judaism and 
Early Christianity (Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies; London: Blooms-
bury, !"#*), s. #(%–#+#. 

40 I sin andra referens, i Origenes, Om grunderna och målet #.!.(, citerar han från Paulusakterna, 
men citatet har inte återfunnits i någon handskrift av originalet. Jfr Wilhelm Schneemelcher (red.), New 
Testament Apocrypha (Louisville: Westminster John Knox, #$$!), vol. !, s. !#+. Vad gäller dateringen, 
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orden ”Om man accepterar det som står skrivet i Paulusakterna som något Fräl-
saren sagt”.41 Formuleringen tyder på att de *esta nog inte gjorde det – vilket heller 
inte är nödvändigt för Origenes argumentation i det här avsnittet – men att sådana 
ändå fanns i den kristna gemenskapen.42 

När han refererar till den ganska okända skriften ”Petrus budskap” (0123456 
7892:3), för att respondera på vad den tidigare bibelkommentatorn Herakleon har 
funnit där,43 avstår han från att bedöma den textens värde: 

Det vore för mycket att nu gå igenom de citat Herakleon gör från den skrift som kallas 
”Petrus budskap” och ta ställning till dem genom att undersöka om detta dokument är 
äkta, förfalskat eller en blandning. Vi väljer därför att stå över detta, och enbart notera 
att han förmedlar, som en undervisning från Petrus, att vi inte ska tillbe som grekerna 
gör, vilka godtar fysiska föremål och gör tjänst åt träbitar och stenar…44 

Trots att Origenes här väljer att inte bedöma trovärdigheten hos den text till vilken 
Herakleon refererar,45 står en sak klar: Det räcker inte med att det är en förment 
kättersk meningsmotståndare som använt texten för att Origenes ska ta avstånd 
från den – han behöver själv läsa den, och stycke för stycke bedöma om den upp-
fyller kraven på en kristen text man kan bygga sin teologi på. För ögonblicket nöjer 
han sig med att lyfta fram en enda punkt ur den, en som han tror att läsarna ska 
kunna godta oavsett om den bär Petrus auktoritet eller inte. I jämförelse med 
många andra tidigkristna författare är det en mycket generös hållning. 

 
se Veronika Niderhofer, Konversion in den Paulus- und Theklaakten (WUNT !:*+$; Tübingen: Mohr 
Siebeck, !"#%), s. !#–!!. 

41  Origenes, Kommentar till Johannesevangeliet !".#!/$# (GCS #", (*!.+–'): Hf @� <J P4E7: 
3;I;<VX;5G;8 @B 2: @;CD y;aE7Y yIFXH58: U:;NHNI;??V:7: �D g3B @7] 5R@nI7D HvI\?V:7:· 

42 Enligt Eusebios, Kyrkohistoria (.#.!, betraktade Origenes uppgiften om att Petrus korsfästes upp 
och ned, som vi känner från den apokryfa skriften Petrus martyrskap &.#!, som historiskt trovärdig in-
formation. Det är dock svårt att utesluta att Origenes hade hittat den uppgiften någon annanstans. Jfr 
Schneemelcher, New Testament Apocrypha, vol. !, s. !%(. 

43 Jfr min analys i Carl Johan Berglund, Origen’s References to Heracleon: A Quotation-Analytical 
Study of the Earliest Known Commentary on the Gospel of John (WUNT *+"; Tübingen: Mohr Siebeck, 
!"!"), s. !"&–!#*. 

44 Origenes, Kommentar till Johannesevangeliet #(.#%/#"* (GCS #", !*#.#!–#$): 37ET <V 25@8: :]: 
3;I;@4GH5G;8 @7] �I;6EVR:7D @L �\@F, U3B @7] 238NHNI;??V:7Y “yV@I7Y 6\IaN?;@7D” 3;I;E;?-
u;:Q?H:;, 6;_ �5@;5G;8 3IBD ;A@L 2XH@Fo7:@;D 6;_ 3HI_ @7] u8uE47Y, 3Q@HIQ: 37@H N:h58Q: 25@8: � :QG7: � 
?86@Q:· <8Q3HI �6Q:@HD g3HI@8GV?HG;, @;]@; ?Q:7: 2385\?H87a?H:78 PVIH8: (!#.!) ;A@Q:, �D yV@I7Y 
<8<FX;:@7D, ?= <HC: 6;G’ �EE\:;D 3I756Y:HC:, @L @nD iE\D 3IFN?;@; U37<Hb7?V:7YD 6;_ E;@IHa7:@;D 
XaE78D 6;_ E4G78D… 

45 Jfr Origenes, Om grunderna och målet, Pr.&, där han tar avstånd från den liknande titeln Petri 
Doctrina. Den latinska översättningen gör det dock svårt att veta om det är samma skrift som avses. Se 
Metzger, The Canon of the New Testament, s. #($–#*". 
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Slutsatser 
Som son till en kristen martyr, själv utsatt för påtryckningar från både våldsverkare 
och myndigheter i det hedniska majoritetssamhället, saknade Origenes inte anled-
ningar att ta avstånd från den grekisk-romerska kulturen och odla en isolationistisk 
kristen ideologi. Trots detta satsade han på att ska,a sig en god grekisk-romersk 
utbildning, försörjde sig tidigt på att undervisa i grekiska och grekisk litteratur, och 
undervisade sina egna kristna studenter i alla grenar av grekisk vetenskap och (lo-
so(. Den öppenheten grundade sig inte i någon känsla av underlägsenhet gente-
mot majoritetssamhällets intellektuella kapacitet – tvärtom (nns det goda skäl att 
tro att se hans verksamhet som ett led i uppbyggandet av en alternativ kristen kul-
tur som skulle kunna konkurrera med den grekiska – utan på en ambition att låta 
sina studenter bygga sina teologiska re*ektioner med de bästa (loso(ska verktyg 
som fanns till deras förfogande. 

Origenes var heller inte främmande för att befatta sig med kristna böcker som 
befann sig utanför vad många av hans samtida kristna ansåg vara de rätta gränserna 
för den kristna rörelsens litterära kanon.46 Han citerar böcker som inte ingår i da-
gens Nya testamente, inte bara för att avvisa och motbevisa dem, utan också för att 
illustrera sin poäng, eller ge ytterligare stöd för sin tes.47  Och han gör det inte 
aningslöst. Tvärtom presenterar han sina argument i full vetskap om att bara en 
del av läsarna kommer att godta dem, medan andra avvisar dem för att han citerat 
fel bok. 

Till dels handlar givetvis den här attityden om att Origenes verkade i en tid när 
Nya testamentets kanon ännu inte var riktigt etablerad, när gränserna var mer *y-
tande än idag. 48  Men det är långt ifrån hela saken. Varje tillfälle när Origenes 

 
46 Jfr Carlson, Origen’s Use of the Gospel of Thomas, #+#: ”Origen’s use of the Gospel of Thomas is 

consistent with his attitude to other texts designated as apocryphal. He selectively used them when he 
thought their material would be bene)cial to his point.” 

47 Jfr Heine, Origen, s. *&: ”They [Origenes och Klemens] were also quite open to reading books 
of authors who fell outside the circle of what many would have considered orthodoxy. Some of these 
works are cited in order to argue against the viewpoint presented, but others are cited without any 
concentrated e,ort to refute them, and sometimes they are even cited as corroborative evidence for the 
point being made.” 

48 Jfr Gamble, The New Testament Canon, s. +"–+#: ”Clearly, Origen drew no de)nite or narrow 
limits on the literature which might count as authoritative in the church. Even when he appears to do 
so – as for example with the four Gospels – his usage is not absolutely strict, for he quotes numerous 
traditions from unknown sources and also put some stock in the Gospel of Peter and the Gospel of the 
Hebrews. On the whole, then, Origen symptomizes a state of a,airs that was still rather -uid, though 
slightly more developed than in the time of his predecessor, Clement.” 
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besvärar sig med att ge argument både för den som accepterar en viss skrift, och för 
den som avvisar den, är ett tillfälle då han i stället kunnat slå fast den kanongräns 
han själv fann bäst, och avvisat den som hade en annan uppfattning som en kättare. 
Genom sin öppna attityd bidrog Origenes i stället till att överbrygga klyftorna mel-
lan olika kristna grupper, som baserade sin tro på delvis olika urval av tidig kristen 
litteratur, och erkände mer än en uppfattning som möjlig och rimlig.49 

För den som någon gång känner en oro över den moderna samhällsdebattens 
oförmåga att inkludera *er perspektiv än den sekulariserade majoritetens, eller 
kristna företrädares stundom hätska ton gentemot varandra, stämmer Origenes at-
tityd gentemot grekisk (loso( och kristna apokryfer till eftertanke. Om någon som 
lever under ett högst påtagligt martyrhot kan visa en sådan intellektuell öppenhet 
mot sina förföljare och meningsmotståndare – vilka krav bör vi då rimligen ställa 
på vårt eget sätt att undervisa och debattera? 

 
49 Den generositeten gällde givetvis inte alla tänkbara åsikter. För en katalog över sju kristna upp-

fattningar han ogenerat tog avstånd ifrån, se Carl Johan Berglund, Heracleon and the Seven Categories 
of Exegetical Opponents in Origen’s Commentary on the Gospel of John, i Zeitschrift fur Antikes 
Christentum !(.! (!"#$), s. !!&–!+#. 



 

”De blevo ihärdiga … i gemensamheten”  
Om kommunitarism i en ostädad väckelse – exemplet  
Jerusalemfararna från Nås i Dalarna 

Sune Fahlgren 

Varför drog Nåsbönderna i väg? Och tillsammans? Och till Jerusalem av alla stäl-
len? Berättelserna om Nåsbönderna har *era intressanta paralleller med Apost-
lagärningarnas skildringar av de första kristna.1 Rubriken ovan är ett citat från Apg 
#:-! i Helge Åkesons översättning, som lästes i Nås i Dalarna. ”Läkaren” Lukas 
samlade efter jesushändelsen in fakta, och han skrev ett stycke frälsningshistoria 
om de kristna i Jerusalem och dess spridning uti romarriket. Författaren Selma La-
gerlöf samlade kring sekelskiftet !&$$ in fakta och skrev en roman om kristna från 
Nås som bodde i Jerusalem.2  

I denna artikel spanar jag som kyrkovetare efter ett slags mikrohistoria3 om vad 
som hände i Nås i Dalarna på !)&$-talet. Framför allt söker jag efter grundorsa-
kerna till att '+ personer tillsammans lämnade socknen !)&% för att ingå i ett stor-
hushåll i Jerusalem.  

Min arbetshypotes är att väckelser i Nåsbygden i slutet av !)$$-talet hade ett 
kommunitaristiskt ideal.4 En kyrkohistoriker skulle kanske likna dem vid en vild 

 
1 Det är lätt att se generella paralleller mellan Nåsböndernas äventyr och EHS:s framgångssaga un-

der rektor Owe Kennerbergs ledning. Båda hade i sin tid dynamiska visioner som förverkligades genom 
ett uthålligt entreprenörskap med samhällsbetydelse. 

2 Selma Lagerlöf, Jerusalem I–II (ny upplaga.; Stockholm: Bonnier, #$'"). 
3 Om begreppet, se Annasara Hammar & Linn Holmberg, ”Varför mikrohistoria? Om teckentyd-

ningens dragningskraft och historievetenskaplig transparens”, i Historisk tidskrift #(%.( (!"#%), s. *(%–
**%. 

4 Begreppet ”kommunitarism” bygger på det latinska ordet communio (gemenskap och delaktig-
het) och kan ses som ett alternativ till modernt och postmodernt tänkande i sitt bejakande av socialt 
konstituerade jaguppfattningar snarare än en ensam individ. Verklig gemenskap värderas högt. Filoso-
)skt och politiskt används begreppet om en betoning av det sociala sammanhangets betydelse. 
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klosterrörelse, och en sociolog skulle kunna beteckna projektet som en utopisk 
egendomsgemenskap. I varje fall har historien många exempel på att skildringarna 
i Apostlagärningarna (#–-) har skapat både visioner och konkret ”annanhet”.  

Till sådana historiska exempel på väckelser med egendomsgemenskap i cent-
rum menar jag att vi kan lägga bönderna i Nås som blev Jerusalemsfarare. Denna 
märkliga historia har också kallats Sveriges minsta utvandring och minsta väckelse-
rörelse.5 

Ostädad och ostadig väckelse 
Inom svensk kyrkohistoria (nns några standardverk om vad man kan kalla den stä-
dade frikyrkligheten, till exempel de som är skrivna av Gunnar Westin och Sven 
Lundqvist.6 År #$!$ publicerade litteraturvetaren och massmedieforskaren Gun-
nar Hallingberg sitt andra verk om ”läsarna”, där han lyfter fram den breda svenska 
folkväckelsen som ”kulturbyggare”.7 Här kommer jag att lyfta fram en pendang till 
denna breda andliga folkrörelse, alltså vad man kan kalla ostädade eller ostadiga 
väckelser som ofta nedsättande eller svepande kallas för ”sekt” eller ”fanatism” i 
etablerade historieskrivningar. 

Flera aspekter på de väckelser som pågick i Nås i slutet på !)$$-talet har ring-
aktats eller är ännu oskrivna. Det gäller inte minst fribaptisterna och larsarenerna 
– två andliga rörelser som starkt påverkade Jerusalemfararna. De uppfattades, då 
och idag, som för bökiga. De var och är svåra att begripa utifrån gängse normer 
och ideal. 

Kyrkohistorikern Cecilia Wejryd har skrivit en avhandling om en annan av 
dessa ostädade väckelser i Dalarna och Hälsingland: erikjansarna.8 De brände tradi-
tionella kristna böcker på !)-$-talet, drogs inför domstol och förföljdes. Till slut 
emigrerade dessa normbrytande revolutionärer till ett nytt Jerusalem; kolonin 
 

5 Martin Högberg, Sveriges minsta väckelserörelser, i Vivi Edström & Inger Larsson & Margareta 
Jonth (red.), Bron mellan Nås och Jerusalem: Om Nåsböndernas utvandring till Jerusalem i verklighet 
och dikt (Nås: Ingmarsspelen, #$$'). 

6 Gunnar Westin, Den kristna friförsamlingen i Norden: Frikyrklighetens uppkomst och utveckling 
(Stockholm: Westerbergs, #$+'); Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället $%)(–$&'( (Stu-
dia historica Upsaliensis &+; Uppsala: Almqvist & Wiksell, #$%%). 

7 Gunnar Hallingberg, Läsarna: $%((-talets folkväckelse och det moderna genombrottet (Stockholm: 
Atlantis, !"#"); Gunnar Hallingberg, Moderna läsare: $&((-talets frikyrklighet som kulturbygge (Stock-
holm: Atlantis, !"#'). 

8 Cecilia Wejryd, Läsarna som brände böcker: Erik Jansson och erikjansarna i $%+(-talets Sverige 
(Skrifter utgivna ur svenska kyrkohistoriska föreningen +*; Uppsala: Svenska kyrkohistoriska förening-
en, !""!). 
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Bishop Hill i Illinois, USA. Gemensamt för erikjansarna, fribaptisterna och larsa-
renerna var att de i sin tid uppfattades som ostädade och deras verksamhet pågick 
långt från dåtidens kyrkliga och akademiska centrum: stiftsstaden Västerås och 
universitetsstaden Uppsala. Alltså var det väckelser under biskopars och professo-
rers radar.  

Ett återkommande karaktärsdrag för ostädade väckelser under !)$$-talet var 
att de experimenterade med bondehushållet, som då var på väg att lösas upp.9 På 
enhetssamhällets tid ingick alla svenskar, även de som inte var besläktade eller gifta, 
i generationsöverskridande hushåll. Socknen, föregångaren till dagens kommuner 
och svenskkyrkliga församlingar, utgjordes av hushåll där man levde och arbetade 
tillsammans och i hög grad var självförsörjande. Kärnan i hushållet var husbonde-
folket och husbonden utgjorde den givne ledaren. Livet i ett hushåll reglerades av 
hustavlor, liknande de man (nner i *era av Nya testamentets brev. 

Denna samhällsordning var alltså under omförhandling i slutet av !)$$-talet, 
inte minst genom industrialiseringen och liberalismens idéer. Parallellt med hus-
hållen och socknen uppstod folkrörelser och deras kärna var associationer som 
kom att kallas föreningar. I stället för hushållet började andra sociala grupper att 
växa fram, till exempel nykterhetsföreningen och frikyrkoförsamlingen. De blev 
samhällsskapande och samhällsbärande enheter, liksom den senare kärnfamiljen 
med pappa, mamma, barn. 

Erikjansarna10, fribaptisterna11 och larsarenerna12 präglades var för sig av nya 
religiösa övertygelser som gav hushållet förändrade betydelser – och dess ledare 
stor makt. Hushållet blev för larsarenerna i Nås, och för fribaptisterna före dem, 
en gemenskap som inspirerades av berättelsen om den egendomsgemenskap som 
praktiserades av de tidiga kristna i Jerusalem, enligt Lukas framställning i Apost-
lagärningarna (se särskilt Apg #:-'–-+; -:'#–'+). 

 
9 Om förändringar i hushållet i Dalarna, se Johan Gärdebo, Bondehushållets försörjningsmönster: 

Studie i ett bondehushålls tidsdisposition och medlemssammansättning #&%"–#$"" (C-uppsats, Eko-
nomisk-historiska institutionen, Uppsala Universitet, !"#!). 

10 Wejryd, Läsarna som brände böcker. Se även Cecilia Wejryd, Lagen, synden och väckelsen: Åtta 
svenska $%((-talsväckelseledare och moderniteten (Stockholm: Verbum, !"#%), s. ##"–#!!. 

11 Om fribaptisterna )nns ännu ingen forskning utan endast Fribaptistsamfundets egna historie-
skrivningar. Om Helge Åkeson, se Nils Peter Truedsson, Helge Åkeson – en minnesanteckning (Habo: 
Fribaptistsamfundets förlag, #$*%). 

12 Här är jag beroende av material i Ivar E. Holmén, Samband och motsatser mellan larsoniterna 
och fribaptisternas separatistiska verksamhet i Nåsbygden före och efter emigrationen till American 
Colony i Jerusalem #&$' (Kandidatuppsats; Uppsala universitet, humanistiska avdelningen, vårtermi-
nen #$%"). 
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Fakta och #ktion kring grundorsakerna 
Innan jag går vidare vill jag säga något om fakta och (ktion, alltså om vad som är 
verklighet och dikt i de berättelser som (nns angående Jerusalemfararnas liv i nås-
bygderna före avresan. Materialläget för den som vill skriva fram skeendet i Nås 
under första delen av !)&$-talet är inte det bästa. Framför allt saknas primärkällor. 
De källor jag har använt är insamlade av baptistpastorn Ivar Holmén för en trebe-
tygsuppsats i religionshistoria (Uppsala !&+-). Det (nns även lite folklivskällor som 
arkiverats av hembygdsföreningen i Nås. 

Selma Lagerlöfs roman (!&$!/!&$#) om Jerusalemfararna bygger i viss mån på 
fältmaterial som hon samlade in. Men varken Lagerlöfs roman eller Rune Lind-
ströms ”Ingmarsspelen” (!&"&) är dokumentärer. Romanen och spelen är episka 
konstverk om komplexa och allmänmänskliga kon*ikter och därför inte historia i 
gängse mening. Selma Lagerlöf gjorde omfattande efterforskningar, men hon var 
inte verksam som historiker utan som litterär författare. Därför gjorde hon insam-
lade fakta till (ktion, till konst, till saga.13 Redan namnen på karaktärerna i roma-
nen visar att författaren har (ktiva anspråk.  

Romanen och spelen ska alltså inte förväxlas med dokumentärer, men ändå ger 
det episka verket indirekt bidrag till tolkningen av dessa historiska skeenden.  

Grundorsakerna enligt fyra berättelser 
Låt oss se närmare på hur några olika författare av berättelser om Nåsbönderna har 
tolkat grundorsaken. Utöver Lagerlöfs och Lindströms redan nämnda verk lyfter 
jag också fram grundorsaker enligt Odd Karsten Tveits och Mia Gröndahls böcker 
om kolonin i Jerusalem. Vilka svar ger dessa berättelser om varför Nåsbönder bröt 
upp för att bo i en koloni i Jerusalem? 

Enligt Lagerlöfs bondeepos (nns grundorsaken till uppbrottet i det jag kallar 
en ostädad väckelse. Hennes bild av väckelsen och väckelsens budskap var att an-
hängarna (ck löfte om ”ett sannare kristet liv”. I slutänden skapar, enligt Marga-
reta Brandby-Cösters läsning av Lagerlöf, väckelser alltid en smärtsam splittring 
och separatism.14  

 
13 Greger Andersson, Att göra konst av historien: Selma Lagerlöf och Jerusalem, i Greger Anders-

son (red.), Berättande – Liv – Mening: Fakta & "ktion, biogra", narrativ metod (Örebro: Örebro uni-
versitet, !"#*), s. #+$–#%&. Petra Carlsson, Selma Lagerlöf och lutherska ledarskapet, i Svensk Kyrkotid-
ning nr. ###.# (!"#+), s. %–$. 

14 Margareta Brandby-Cöster, Att uppfatta allt mänskligt: underströmmar av luthersk livsförstå-
else i Selma Lagerlöfs författarskap (Karlstad University Studies; Karlstad, !""#). 
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Mellan raderna kan man läsa att Lagerlöf också hade en speci(k kritik av den 
ostädade väckelsen bland ”hellguminanerna” (som hon kallar larsarenerna). De 
bröt ner de genuina värden som ”bonden” representerar i hennes romaner, det vill 
säga kärlek till bygden, närhet till naturen, glädjen i arbetet, hederligheten, det all-
varsamma och den kärva klokheten. Ändå är det inte den ostädade väckelsen i sig 
som utgör ondskan i hennes roman om Jerusalemsfararna, utan ondskan personi-
(eras i de karaktärer som inte förmår göra det rätta. 

Lagerlöf hade rätt när hon lyfte fram samtidens väckelser som en orsak till mi-
grationen, men hon verkar inte ha uppfattat de unika ideal som fanns i väckelserna 
i Nås på !)&$-talet. Troligen utgjordes det idealet av egendomsgemenskap, ett slags 
hushåll inspirerat av det man föreställde sig som trons ekosystem hos de första 
kristna. Kanske kan jag indirekt (nna stöd för denna arbetshypotes i Lagerlöfs 
skildring av de heroiska böndernas reaktion, när de blev varnade inför utresan av 
kolonin i Jerusalem: 

Hellguminanerna svarade, att de visste allt detta. Och det var just därför de drog dit. De 
reste för att strida mot koppor och feber, för att bygga vägar, för att odla jorden. Guds 
land skulle inte längre ligga för fäfot, utan de skulle förvandla det till ett paradis.15  

Drivkraften skulle alltså, enligt Lagerlöfs roman, vara att få föra med sig och er-
bjuda ett bättre liv, ett paradis till Jerusalem. Detta skulle ske trots, eller kanske tack 
vare, svårigheterna som man skulle möta i form av sjukdomar och annan nöd. La-
gerlöf säger dock inte explicit att ”ett paradis” för Nåsbönderna var att tillämpa en 
form av kommunitarism som förvandlingskraft. 

Enligt Ingmarsspelen är grundorsaken den apokalyptiska Jerusalemfeber som 
fanns i slutet av !)$$-talet och som fokuserade på föreställningen om Jesus åter-
komst på Olivberget i Jerusalem.16 Med hjälp av (nurliga uträkningar av det som 
ibland kallades ”himlauret”, förkunnade man att Jesus skulle komma åter ”snart”. 
Ständigt nya prognoser gjordes och med olika årtal: !)-#, !)--, !))!, !)&+.  

Sådana apokalyptiska föreställningar gav i slutet av !)$$-talet upphov till en 
stark Jerusalemfeber i kristna rörelser i väst. De otaliga sångerna om ”Sion” från 
den här tiden återspeglar detta. Vid samma tid blossade ett annat slags Jerusalem-
feber upp, nämligen bland judar runt om i världen i och med den begynnande 
sionismen, samlad i Basel !)&+. Befolkningen i den heliga staden växte genom 
denna Jerusalemfeber från cirka #" $$$ år !))!, när Anna Spa,ord började etablera 
 

15 Lagerlöf, Selma, Jerusalem I–II (ny upplaga; Stockholm: Bonnier, #$'"), s. !#+. 
16 Göran Gunner, När tiden tar slut: Motivförskjutningar i frikyrklig apokalyptisk tolkning av det 

judiska folket och staten Israel (Studia Missionalia Upsaliensa '* och Studia Theologica Holmiensia #; 
Stockholm: Teologiska högskolan Stockholm, #$$'). 
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en humanitär verksamhet innanför Damaskusporten, till cirka %$ $$$ personer år 
!)&% då Nåsbönderna och en grupp av svensk-amerikanare från Chicago anslöt sig 
till Spa,ord-gruppen ”The Overcomers” femton år senare.17  

Skördearbete bland olivträd i Jerusalem (Arkivet i Nås)  

Enligt Ingmarsspelen var alltså en apokalyptiskt färgad längtan till Jerusalem ett 
starkt motiv när larsarenerna skulle migrera, men jag vill ändå hävda att det inte var 
grundmotivet. Som studier av kommuniteten i Jerusalem visat, skedde tidigt en 
motivförskjutning från sådana svärmiska drömmar till realism.18 Hur var denna 
snabba förskjutning möjlig? Troligen berodde det på egendomsgemenskapens 
 

17 Jane Fletcher Geniesse, American Priestess: The Extraordinary Story of Anna Spa#ord and the 
American Colony in Jerusalem (New York: Doubleday, !""%). 

18 Med hänvisning till predikanten Fredrik Fransons apokalyptiskt präglade bok Himlauret, bru-
kar man argumentera för att Nåsbönderna åkte till Jerusalem för att få vara med om Jesus återkomst, 
som Franson daterade till #&$&. Även om den boken är tidstypisk så skrevs den #&$% efter det att Nås-
bönderna lämnat Sverige. Om motivförskjutningar, se Gunner När tiden tar slut. Jfr Helga Dudman 
& Ruth Kark, The American Colony: Scenes from a Jerusalem Saga (Jerusalem: Carta, #$$&), s. #"(–#!%. 
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centrala ideal och inte på Jerusalemfeberns apokalyptik. Väl på plats var kommu-
niteten det ideal som skulle förverkligas med !'$ personer från olika sociala, eko-
nomiska och andliga bakgrunder. Påsken !)&+ och andra ”profetiska” årtal passe-
rade utan att Kristus kom åter. Men en kommunitet med kristustro hade kommit 
för att stanna. 

Nåsbor i slåtterarbete (Arkivet i Nås) 

Enligt Odd Karstens Tveits bok Anna’s House. The American Colony in Jerusalem 
(#$!!) var maktkamp inom rörelsen den främsta orsaken till att larsarenerna från 
Nås och en svensk-amerikansk församling i Chicago inbjöds att komma till Jerusa-
lem. Redan i skildringen av den historiska bakgrunden lyfter Tveit fram motsätt-
ningarna mellan larsarenerna och fribaptisterna i Nås. När predikanten Olof Hen-
rik Larsson var verksam i Nåsbygden !))&–!&&! hade han petat undan pastor Helge 
Åkeson som ledare för de fribaptistiska församlingarna. Larsson hade gift sig med 
Matilda, en ung kvinna från Lindesnäs i Nås som hade emigrerat till Chicago, och 
nu ville Matilda att hennes vänner skulle få höra makens andliga budskap. 

Larsson hade ledningen över en evangelisk grupp med trettio svensk-ameri-
kanska medlemmar i Chicago, som hade både ett kapell och en boendegemenskap 
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på Madison Avenue. År !)&" petade Anna Spa,ord undan Larsson som ledare för 
kolonin i Chicago och ett år senare i Jerusalem när den amerikanska och svenska 
grenen av larsarenerna förenades där. Spa,ord ville att gruppen i Chicago skulle 
sälja sin egendom så att de kunde resa till Jerusalem och få loss medel till en stor 
byggnad där alla kunde bo. När Larsson då protesterade, sa församlingen enligt 
Tveit:  

”Anna Spa+ords budskap är direkt från Gud. Ingen kan bortse från det.” Larsson läm-
nade kapellet med nedsänkt huvud. Strax efter följde hans hustru. Pastorn var nu en 
avsatt kung. Hans pastorala ämbete var avslutat.19  

Enligt Tveit försökte då Larsson att återta ledningen genom att inbjuda gruppen i 
Nås att komma till Jerusalem. Med hjälp av dem skulle han kanske kunna bli den 
självklare ledaren igen. Men den manövern blev inte som han hade tänkt. Ledare 
för den med svenskar utökade gruppen ”The Overcomers” i Jerusalem (!'$ perso-
ner) blev istället Spa,ord, kallad Mother, ”mor Anna”. Språket i kommuniteten 
blev hennes modersmål engelska, trots att en mycket stor del var svenskar från Nås 
och Chicago. 

Jag ser den maktkamp Tveit lyft fram som en följd av migrationen och olika 
ideal om hur en egendomsgemenskap leds. I hushållet i det förmoderna Sverige var 
ledningen given. Det var husbondefolket och ytterst husbonden själv. I fribaptist-
församlingen i Nås valde församlingen ledare genom röstning, och där hade alla 
medlemmar rösträtt, män som kvinnor, unga som äldre, och ingens röst var mer 
värd än någon annans. I kommuniteten i Jerusalem var det den person som hade 
de starkaste andliga anspråken som tog ledningen.  

Tveit ger också belägg för att det var Nåsbönderna och deras barn som sådde 
fröet till uppror mot det starka matriarkatet, vilket kan härröra från det arv av 
fribaptistiska övertygelser och praktiker som de hade med sig. 

Enligt Mia Gröndahl i boken Drömmen om Jerusalem utgör fanatism, funda-
mentalism och sektbeteende den historiska orsaken till att bönder i Nås migrerar. 
Gröndahl är inte ensam om att framställa gruppen från Nås som fanatiker, som en 
religiös ”sekt”. I nutida historieskrivningar jämförs kommuniteten i Jerusalem 
även med religiös fundamentalism.20 För ostädad eller ostadig väckelse – och dess 
annanhet som modernitetens pionjärer– saknas adekvata begrepp och teoretiska 

 
19 Odd Karsten Tveit, Anna’s House. The American Colony in Jerusalem (Nicosia: Rimal Publica-

tions, !"##), s. #!' (min övers.). 
20 Yaakov Ariel & Ruth Kark, Messianism, Holiness, Charisma, and Community: The American-

Swedish Colony in Jerusalem, #&&#–#$((, i Church History '+.* (#$$'), s. '*#–'+%. 
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perspektiv som skulle kunna ge en djupare förståelse. Gröndahl förklarar utvand-
ringen så här: 

Drivkraften är inte som i de "esta fall vid den här tiden en "ykt från arbetslöshet och 
fattigdom. Drivkraften är i stället en hårt frampiskad skräck för helvetet och tron på att 
räddningen !nns i Jerusalem, där Jesus återkomst är beräknad att inträ+a nästkom-
mande påsk, #&,-.21 

I vilken mån förklarar då dessa ”drivkrafter” denna historiska händelse? Gröndahl 
har en förklaringsmodell som gömt eller glömt en djupare förståelse av religion i 
samhället. I slutet av !)$$-talet i Nås var nya övertygelser och öppenhet i svang som 
sökte sin konkreta gestaltning, inte minst tankar på egendomsgemenskap och  

Nåskullor i Jerusalem (Arkivet i Nås) 
 

21  Mia Gröndal, Drömmen om Jerusalem: Lewis Larsson och American Colony Photographers 
(Stockholm: Journal, !""+), s. #". 
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emancipation, inspirerad av den bibliska berättelsen om hur den tidiga kyrkan i 
Jerusalem levde sin tro tillsammans. I en tid när det svenska enhetssamhället bör-
jade förändras i grunden, innebar ostädade väckelser som fribaptism och larsarena-
rism en utmaning om vad som egentligen är centrum och periferi. En sådan förstå-
else får man inte genom förklaringsmodeller med analysbegrepp som bonde-ideal, 
maktkamp och fanatism. 

Josefs Brita med ny kalv (Arkivet i Nås) 

Ett epokskifte pågick 
Den svenska folkväckelsen ändrade karaktär i slutet av !)$$-talet. Det som då på-
gick i Nås är exempel på att den nyevangeliska väckelsen (ck konkurrens av nya 
övertygelser, som var som främmande fåglar i det religiösa landskapet i Sverige för 
!'$ år sedan. Nåsbönderna levde alltså i en övergångstid. Ett epokskifte var på gång. 
Kyrkogeogra(n ritades dramatiskt om i Sverige. En viktig kategori av aktörer i 
dessa förändringar var olika slags mobila ”predikantskap” som förutsatte och skap-
ade olika slags kristen gemenskap. Genom en omfattande utbyggnad av järnvägs-
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nätet i Sverige möjliggjordes denna mobilitet.22 I slutet av !)$$-talet utövades i Nås 
två mobila predikantskap som var pro(lerade. De har redan nämnts: pastor Helge 
Åkeson och pastor Olof Henrik Larsson. Deras predikantskap skapade och förut-
satte fribaptistförsamlingen i Nåsbygden respektive larsarenernas gemenskap. 

Den femtioåriga drömmen om en nyevangelisk enhet i folkväckelserna i Sve-
rige var slut. Väckelsens folk hade börjat förgrena sig och organisera sig på olika 
nivåer. År !)+) hade det bildats ett nationellt ”missionsförbund” som hade sina 
församlingar också i Nås med omnejd. Vid !)+$-talets slut absorberades i Nås 
Evangeliska fosterlandsstiftelsens verksamhet helt av Missionsförbundet.23 

År !))+ hade det bildats ett ”helgelseförbund” i Närke. I den ”evangeliska alli-
ansens” anda betonades att man inte skulle grunda nya församlingar utan verka för 
”föreningen af alla Guds sanna barn”. Dessa tankar hade inte nyevangeliska rötter 
utan kom från andra andliga rörelser i England och Amerika. För larsarenerna och 
dess pastor Larsson utgjorde alliansen en styggelse, eftersom de såg sig som de enda 
sant troende. De erkände inte heller fribaptisternas vuxendop. 

Trosövertygelserna och praktikerna inom de nya väckelserna på !)&$-talet stod 
i kontrast till den lutherska trostraditionen i Sverige och Svenska kyrkans strikt re-
glerade arbetsformer.24 På olika sätt började enheten mellan kyrkan och Sveriges 
folk att luckras upp genom nya ”förbund”, nya predikantskap, nya typer av för-
samlingar och ostädade väckelser. ”De troende” var sedan mitten av !)$$-talet inte 
längre självklart det samma som samtliga sockenbor utan kunde utgöra en alldeles 
speciell grupp av bekännare bland dessa.  

Anhängare till väckelserna under !)$$-talet omtalades allmänt som ”läsare”. 
För att kunna läsa och tolka bibeln på nya sätt hade fribaptisten Helge Åkeson 
gjort en översättning av Bibeln som följer den grekiska grundtexten nästan ord för 
ord, så nära att översättningen ofta blir svårläst. Första delen, kallad Nya förbun-
dets folk, utkom i tryck !))& och användes *itigt i Nåsbygden. Redan titeln avise-
rade en alternativ sociologi, en ny social gemenskap. ”Du ska inte bara läsa Bibeln, 
du ska leva efter den också.” Det råd (ck Helge Åkeson av sin far när han såg med 
vilken iver som sonen läste i hemmets stora kyrkobibel, och denna entusiasm för 
bibelns ord och ett bibliskt präglat liv blev ett ideal inom fribaptismen.25 

 
22 Sune Fahlgren, Predikantskap och församling: Sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom 

svensk frikyrklighet fram till $&*(-talet (ÖTH-rapport supplementserie (; Uppsala: Uppsala universitet, !""'). 
23 Holmén, Samband och motsatser, s. *&f. 
24 En översikt om kon-ikterna mellan den svenska kyrkan och väckelserna )nns i Bexell, Sveriges 

kyrkohistoria, vol. %. Jfr Wejryd, Lagen, synden och väckelsen. 
25 Truedsson, Helge Åkeson, s. #"#. 
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Socio-ekonomiska förhållanden i Nås  
Bibeltolkning är också påverkad av det sammanhang som bibelläsaren be(nner sig 
i. I slutet av !)$$-talet är Nåsbygden inte längre Sveriges största socken där man 
levt på skogsbruk, järnbruk och jordbruk. I Lindesnäs hade en spiksmedja anlagts 
under mitten av !+$$-talet. Härur utvecklade sig med tiden ett av landets största 
järnbruk, Lindesnäs Bruk.26 I över hundra år bedrevs där järnbruk i olika former 
innan det hela *yttades till Storhyttan i Stora Tuna, vilket sedermera blev Dom-
narvets Jernverk i Borlänge. Denna ut*yttning till Domnarvet pågick mellan !)+) 
och !)&". Förändringen innebar stora sociala och ekonomiska uppbrott för dem 
som bodde i Nås.  

Under brukets glansdagar bodde drygt ''$$ invånare i Nås socken. Bruket 
krävde träkol, varför kolning blev en viktig syssla för många. Till bruket inkorpo-
rerades fyra stora jordbruk: Borgs Gård, Svedens Gård, Änge Gård och Lindesnäs. 
För att komma åt skogen köpte bruksbolaget även upp mindre jordbruksfastig-
heter. Det innebar att bolaget blev ägare till merparten av både skog och jord. Suc-
cesivt begränsade det arbetsmöjligheterna, och nåsfolkets självständighet och initi-
ativkraft minskade. Hushållet började genom dessa socio-ekonomiska förhållan-
den att upplösas som livsform. Lindesnäs avfolkades, liksom andra områden, i slu-
tet av !)$$-talet. För att få arbete *yttade man till Domnarvet eller emigrerade till 
Amerika. Men dessa ut*yttningar skedde inte kollektivt som med Jerusalemfa-
rarna, inte heller var huvudmotivet religiöst utan hade företrädesvis en socio-eko-
nomisk karaktär. 

Fribaptister i Nås 
Före Larssons framträdande !))& och uppkomsten av larsarener hade många Nås-
bor lyssnat till predikanten Helge Åkesons budskap och blivit intresserade av 
fribaptistiska praktiker. Åkesson var ledare för en ostädad väckelse som i *era avse-
enden radikalt skilde sig i teologi och praktiker från tidigare väckelser. Redan från 
Orsaläsarnas tid och Näs Per Perssons verksamhet i Dalarna på !)+$-talet var bapt-
ismen känd i Nåsbygden, men ingen predikant hade lyckat skapa någon baptist-
församling i Nås. Mer framgångsrik än baptistpredikanterna blev fribaptisten 
Helge Åkeson. Han hade haft en så särpräglad förkunnelse att han och hans 
 

26 Den socio-politiska bakgrunden till Nåsböndernas migration är undersökt av Claudia Haass, 
Religiös motivierte Auswandering von Schweden nach Palästina zwischen #&'" und #$#*: Zu den hi-
storischen Hintergründen von Selma Lagerlöfs Roman ”Jerusalem” (doktorsavhandling, Kölns uni-
versitet, !""$).  
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församling i Skåne blev utesluten ur Baptistsamfundet !)+#. Men det hindrade inte 
honom från att fortsätta predika och grunda nya församlingar.  

I början av !))$-talet predikade Åkeson i Dala-Järna och döpte bland andra två 
personer från Nåsbygden i en isvak i Dalälven: Myr Halvar Halvarsson, Bro Ker-
stin Ersdotter samt ytterligare en kulla från Nås. Eftersom det ännu inte fanns nå-
gon fribaptistisk församling i Nås tillhörde de fribaptistförsamlingen i Järna. 

Några år senare utövade Åkesson sitt predikantskap även i Nås, och en fribap-
tistförsamling bildades sensommaren eller hösten !))". Vid sekelskiftet !&$$ fanns 
cirka !#$ sådana fribaptistiska församlingar, främst i Skåne, Västergötland, Got-
land, Västmanland och Dalarna, med uppskattningsvis fem tusen medlemmar. 
Under våren !))" hade !+ personer döpts i Nåsbygden, däribland makarna Erik 
Möckelind Erson och Karin Ersdotter i Hjulbäck. Före Olof Henrik Larssons be-
sök i bygden !))& hade +- personer döpts efter sex års fribaptistisk verksamhet. Ett 
kapell uppfördes !))) i Storbyn. Under några år blev Storbyn ett fribaptistiskt 
centrum. Där hölls även vardagsskola med Ida Zetterkvist som lärarinna. 

Församlingen skilde sig som sagt på *era punkter från tidigare väckelser i Nås 
genom sin socioekonomiska radikalitet. Det sägs att Helge Åkeson vid sitt andliga 
uppvaknande !)"" hade läst Søren Kierkegaards kritiska tidskrift Øjeblikket om 
kyrkans förfall och attraherats av Kierkegaards krav på en ”kompromisslös kristen-
dom”. Det kom att prägla Åkesons predikantskap.  

Här har jag några exempel på radikal ”annanhet” som kännetecknade de ostä-
dade fribaptisterna i Sverige. De var paci%ster, därför gjorde de inte värnplikt. De-
ras kamp för samvetsfrihet ledde !&#$ till civiltjänst för svenska män. Dessutom var 
de dissenters, därför att gifte de sig inte Svenska kyrkan. De avgav äktenskapslöften 
inför sin församling. Medlemmarna hade olagligt utträtt ur Svenska kyrkan, ef-
tersom fribaptismen inte var en erkänd dissenterrörelse. Församlingens frihet vi-
savi staten var viktig princip man följde.  

Vidare var de kända som asketer, därför att deras levnadssätt var spartanskt och 
måttfullt. Pastor Helge Åkeson hade till exempel aldrig mer än två öre i (ckan 
(motsvarande tio kronor i dagens penningvärde). Han sägs ha gått till fots till sina 
predikoplatser, upp till %$ km om dagen. Åkeson nämnde aldrig vad han läst, gjort 
eller lidit, och han uppmuntrade ofta den minste att delta i samtalet. Utifrån 
Apostlagärningarna, kapitlen #–-, var man ett slags kommunitarianer. Fribaptis-
terna praktiserade ett liv i gemenskap utan att bo tillsammans, men man åt ofta 
måltider tillsammans och experimenterade med olika former av egendomsgemen-
skap. För fribaptisterna var idealet god förvaltning. Pastorer var inte avlönade. 
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Församlingarna leddes av äldste och gemenskapen liknande till viss del vad ”hus-
hållen” varit i socknen tidigare. 

Eftersom *era av Jerusalemsfararna tillhörde eller på annat sätt var påverkade 
av fribaptismen, är det rimligt att den bakgrunden beaktas i tolkningen av kom-
munitetens ideal och praktiker i Jerusalem. Men, som sagt, fribaptisterna i Nås (ck 
konkurrens av en predikant från Chicago. Baptistpastorn och teologistudenten 
Ivar Holmén har försökt att rekonstruera händelseförloppet i Nås när Olof Henrik 
Larsson och hans fru kom dit och verkade där i två år (!))&–!)&!).  

Olof Henrik Larsson och hans anhängare 
Predikanten Larssons fru var Mathilda Helgsten från Lindesnäs. Hon hade emi-
grerat till Amerika och i Chicago blivit bekant med Larsson, en tidigare svensk sjö-
man som blivit predikant och grundat en svensk evangelisk församling i Chicago. 
Församlingen hade både kapell och ett hus för egendomsgemenskap med cirka 
trettio svensk-amerikaner. 

Våren !))& åkte de till Sverige för att besöka hustruns hembygd under två år. 
Hustrun ville ju som sagt att också hennes hembygd skulle få höra vilket budskap 
maken Larsson hade. I kyrkoböckerna står det antecknat att paret Larsson till-
hörde ”främmande trosbekännare”. Noteringen gjordes när deras tre månader 
gamla dotter dog och begravdes. Larsson hade inte tillåtit läkarhjälp och detta 
väckte uppseende, liksom begravningssättet.27 

Larsson anordnade möten och predikade, framför allt i konfrontation med 
Helge Åkeson och fribaptisterna i Nås. Larssons budskap var lagiskt, vilket åter-
speglar hans schartauanska bakgrund på Västkusten. Han talade medryckande och 
utan manus. Sångerna i hans möten utgjordes av angloamerikanska väckelsesånger 
med starka drag av Jerusalemsfebern.  

Larsson riktade hård kritik mot både statskyrkan och frikyrkoförsamlingarna 
(missionsföreningen och fribaptistförsamlingen). Därför uppläts inte missionshu-
set och baptistkapellet för Larssons verksamhet. Men *era bönder i Nåsbygden 
anslöt sig till den nye predikanten, och de (ck i bygden beteckningen larsoniter. 
Själv föredrog de att kallas larsarener. Fler fribaptister i Nås prövade Larssons för-
kunnelse och fann den obiblisk. Fribaptister som började gå på larsareneras sam-
mankomster uteslöts från sin gamla församling. 

Predikanten Larssons svärmor, Karolina Kristina Helgsten, var fribaptist sedan 
!))". Hon var en av de första att sympatisera med Larsson och hans förkunnelse. 
 

27 Detta bygger på uppgifter i Holmén, Samband och motsatser. 
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Så småningom kom allt *er fribaptister i bryderi. och några började sympatisera 
med Larsson och larsarenerna. Eftersom de inte (ck samlas i bygdens missionshus 
och kapell möttes de i hemmen. Deras främsta samlingsplatsen blev Tipersgården 
i Sveden, som ägdes av familjen Lars och Karin Larsson, tidigare fribaptister. 

Under de två åren som Olof Henrik Larsson var i Nås anslöt sig ett femtiotal 
till rörelsen. Förutom sammankomster varje söndagsförmiddag, utvecklades en 
praktisk vardagsgemenskap likt den man hade i församlingen i Chicago. Man åt 
kärleksmåltider tillsammans på Tipersgården som ett nytt slags hushåll. Larsa-
renerna i Nås blev alltså indirekt en utpost till gruppen på Madison Ave i Chicago. 

Josefs Lars i Kvarnäset, en av larsarenerna, berättade:  
Åt den av bröderna som behövde lånade vi penningar utan kvitto och ränta. Vi ville leva 
gemensamt som församlingen i Chicago, men vi kunde ju inte alla bo gemensamt, därför 
att vi hade bara våra hemman som vi måste sköta. Dock betraktade vi all vår egendom 
som gemensam. Enighet och gemensamhet som i apostlarnas dagar var det vi alla sökte. 
Vi ville leva i kärlek till Gud och nästan.28  

Händelseförloppet året $%&' 
I Jerusalem hade Anna Spa,ord !))! etablerat vad som det amerikanska konsulatet 
i Jerusalem kallade för ”colony”, ett begrepp som ursprungligen syftade på nya bo-
sättningar inom tidigare obebott område. Men från !"$$-talet och framåt beteck-
nar koloni ett område som ett land utnyttjar utanför sitt eget landområde.29 The 
American Colony blev med tiden det etablerade namnet för kommuniteten från 
Chicago och Nås. Spa,ords grupp kallade sig själva för ”The Group”. Anna 
Spa,ord kallade den för ”Overcomers”, eftersom hon hade överlevt en förlisning 
under en resa från Amerika till Europa !)+', men hennes barn hade drunknat.  

Spa,ords och deras grupp i Jerusalem verkar ha levt över sina tillgångar och 
hamnat i ekonomisk knipa. Därför återvände Spa,ords till Chicago. Som redan 
refererats tog Anna Spa,ord över ledningen av Larssons församling i Chicago !)&". 
Den hade ett trettiotal medlemmar. Spa,ord beslöt att förena den med sin grupp 
i Jerusalem. Sedan hände följande:30  

I början av mars !)&% reste kolonin i Chicago till Jerusalem, totalt +# personer. 
De *yttade in i en större byggnad som Anna Spa,ord fått överta på Nablus road, 

 
28 Svenska Journalen nr *, #$('; Jfr Holmén, Samband och motsatser, s. (&; Haass, Religiös moti-

vierte Auswandering, s. #&(,. 
29 Nationalencyklopedin, s.v. Kolonialism, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ 

kolonialism, hämtad (# mars !"!#. 
30 Sammanfattning av Geniesse, American Priestess, samt Tveit, Anna’s House, kapitel ##–#(. 
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nära moskén i Sheikh Jarrah. Huset hade uppförts av den ledande Husseini-klanen 
i Jerusalem. Före avresan från Chicago uppmanade Olof Henrik Larsson sina an-
hängare i Nås att de skulle låta sig förenas i Jerusalem med gruppen från Chicago, 
därför att ”Jesus kommer åter !)&+”. Det dolda syftet med brevet kan ha varit att 
han ville få stöd, så att han kunde ta tillbaka ledningen igen över sin grupp. Brev-
svaret från Tipersgården, larsenernas samlingsplats i Nås, lästes först (!) av Anna 
Spa,ord. Hon sände genast en delegation till Nås för att se till att bara de lämplig-
aste (läs: rikaste) skulle komma till Jerusalem. 

Jerusalem, byggnaden (Arkivet i Nås) 

Avslutande kommentar 
Denna historiska översikt och spaning efter vad som var orsakerna till att Nåsbön-
der emigrerade till Jerusalem !)&% har både belyst fenomenet ostädad väckelse och 
gett några alternativa tolkningar av vad det konkret betydde. Det (nns belägg och 
indicier för att Jerusalemfararna har en gömd och bitvis glömd historia om egen-
domsgemenskap. De ostädade väckelserna i Nås i slutet av !)$$-talet hade likheter 
med ”hushållet” i det förmoderna Sverige. Idealet om kommunitetsliv var 
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inspirerat av de bibliska berättelserna om de första kristna. Men det (nns också 
likheter med olika slags kloster- och kommunitetsrörelser genom historien.  

För kommuniteten i Jerusalem har jag i denna artikel visat att kolonin i hög 
grad var svensk. Den var The Swedish-American Colony, och det var Nåsbön-
derna som gav betydande ekonomiska förutsättningar för den. De bidrog med 
kunskaper och färdigheter på många områden som var förutsättningen för den 
materiella standard som kommuniteten kunde skapade i Jerusalem. Hälften av de 
vuxna i kommuniteten var tidigare medlemmar i fribaptistförsamlingar i Nåsbyg-
den, och de ”blevo” som de första kristna ”ihärdiga i gemensamheten”. Historien 
om Jerusalemfararna från Nås ger en stark påminnelse om det sociala samman-
hangets stora betydelse för våra liv och för verksamhet av olika slag.  

Stora salen i kolonins byggnad (Arkivet i Nås) 





 

Covid-#'-pandemi och religionsfrihet 
Göran Gunner 

Myndigheter världen över har sedan tidigt #$#$, i olika omfattning, vidtagit åtgär-
der för att begränsa rörligheten för människor, utfärdat rekommendationer om 
arbete hemifrån och i varierande grad stängt ned samhällen. Allt detta har gjorts 
för att undvika överföringen av covid-!& inom staten och mellan stater och det har 
haft långtgående konsekvenser för medborgerliga friheter och grundläggande rät-
tigheter. Skydd av folkhälsan under pandemin har också motiverat nedstängning 
eller begränsningar av gudstjänstlokaler och andra lokaler knutna till utövning av 
religion och övertygelse.  

Firandet av religiösa högtider liksom för individen angelägna övergångsriter 
som bröllop och begravningar har samtidigt utmanat myndigheternas restrikt-
ioner. Vad prioriteras högst? – myndigheternas påbud eller det som upplevs som 
livsnödvändiga aktiviteter eller till och med som gudomliga påbud. Här ska inled-
ningsvis anges några exempel.  

Kumbh Mela med start !- januari #$#! i Haridwar är Indiens viktigaste pil-
grimshögtid då de troende samlas för att rena sig i *oden Gagnes. Under en tolvårs-
period samlas man vid fyra olika tillfällen på olika platser. Restriktioner (nns upp-
rättade med bland annat krav på ansiktsmask men det synes hjälpa föga när så 
många som en miljon troende samlas på en dag och ändå är det betydligt färre än 
under normala år. En av organisatörerna konstaterade att ”[t]he pandemic is a bit 
of a worry, but we are taking all precautions … I am sure Maa Ganga [Mother Gan-
ges] will take care of their safety.”1 Ett annat exempel är Israel med, vid tillfället, 
restriktioner om högst tio personer i möte utomhus. När rabbinerna Meshulam 
Dovid Soloveitchik och Yitzhak Scheiner samma dag dog till följd av covid-!& 

 
1 India Holds Massive ‘Kumbh Mela’ Festival amid COVID Worries, i Aljazeera #* januari !"!#, 

https://www.aljazeera.com/news/!"!#/#/#*/india-holds-massive-kumbh-mela-pilgrimage-amid-co-
vid-worries, hämtad #+ februari !"!#. 
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följdes begravningstågen genom Jerusalems gator av tusentals anhängare. En tid-
ningsrubrik formulerade det som att behovet hos de ultra-ortodoxa judarna upp-
väger virusriskerna.2 Ytterligare ett exempel tas från en av Los Angeles megakyrkor: 
Grace Community Church. Trots myndigheternas restriktioner öppnades kyrkan 
för tusentals gudstjänstbesökare. Pastorn konstaterade: ”We’re a church, and we’re 
going to trust those people to make adult decisions about the reality of their phys-
ical and spiritual health.”3 

Frågan som väckts i land efter land är hur det går att kombinera myndigheter-
nas regleringar i relation till individens behov av andlig utövning. I synnerhet re-
ligionsfrihet, förstått i dess dimension av kollektiva manifestationer, har begränsats 
avsevärt och för många inneburit nedstängning ett år. Går detta emot etablerad 
religionsfrihet och skyddet för rätten till religions- och övertygelsefrihet och i vil-
ken mån det är legitimt att kringskära denna rättighet?  

Rätten att #ra gudstjänst – relativ eller absolut  
I ett remissyttrande från Sveriges kristna råd (SKR) inför den nya covid-!& förord-
ningen i början av #$#! konstaterades att man ”accepterar med hänsyn till den rå-
dande situationen förslaget om förordning om särskilda begränsningar för att för-
hindra spridning av sjukdomen covid-!&” samtidigt som det betonades att ”Relig-
ionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en 
grundlagsskyddad rättighet som inte ska begränsas”.4 

De svenska trossamfundens hållning att acceptera regeringens och Folkhälso-
myndighetens direktiv är givetvis viktig för att rädda liv. Ändå vill jag här föra ett 
principiellt resonemang om den grundlagsfästa religionsfriheten i relation till 
gudstjänst och därmed frågan vad religionsfriheten som absolut rättighet innebär. 
Jag har tidigare berört frågan generellt och Victoria Enkvist har tagit upp det i sin 
avhandling om religionsfrihetens rättsliga ramar.5  
 

2 Jeremy Sharon, Need for Haredi Communal Life Outweighs Virus Risks – Analysis, i Jerusalem 
Post ! februari !"!#, https://www.jpost.com/israel-news/covid-#$-need-for-haredi-communal-life-
outweighs-virus-risks-analysis-'+%*%", hämtad #+ februari !"!#. 

3 Daniel Burke, California Church De)es Public Health Orders: Holds Indoor Services for Thou-
sands with no Social Distancing, i CNN #* augusti !"!". https://edition.cnn.com/!"!"/"&/#!/us/pas-
tor-macarthur-church-california/index.html, hämtad #+ februari !"!#.  

4  Covid-#$ förordning, i Sveriges kristna råd + januari !"!#, https://www.skr.org/covid-#$-
forordning/, hämtad #* januari !"!#. 

5 Göran Gunner, Absolut religionsfrihet och religionsutövning i praktiken, i Göran Gunner & Sia 
Åkermark Spiliopoulou (red.), Mänskliga rättigheter – aktuella forskningsfrågor (Uppsala: Iustus för-
lag, !""#), s. ##$–#(*. Victoria Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar (Uppsala: Iustus förlag, !"#(). 
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I Regeringsformen anges bland opinionsfriheterna ”%. religionsfrihet: frihet att 
ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.”6 Övriga opinionsfriheter – 
yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och före-
ningsfrihet – kan begränsas genom lag men här (nns inte religionsfriheten med.7 
Det har inneburit att religionsfriheten betecknats som absolut. I förarbeten till Re-
geringsformen diskuterades religionsfrihetens vidd, exempelvis här:  

Det !nns inte heller någon anledning att tillåta sådana begränsningar av religionsfri-
heten som utgörs av inskränkningar i rätten att yttra sig. Ta del av yttranden, anordna 
och delta i möten eller att bilda sammanslutningar just i religiösa sammanhang. Jag delar 
av denna anledning utredningens uppfattning att den positiva religionsfriheten bör be-
redas ett absolut skydd.8  

Enkvist hävdar att det absoluta skyddet gäller de delar av religionsfriheten som inte 
kan betecknas som ut*öden från andra fri- och rättigheter och de får ett absolut 
skydd.9  

Mötesfrihet och föreningsfrihet tillhör de opinionsfriheter som kan begränsas 
genom lag och gudstjänst kan onekligen ses som ett ”möte” men är den något mer? 
I utredningen om staten och trossamfunden omtalas religionsfriheten som ”abso-
lut eller orubblig” och syftar på det ”som är speci(kt just för religionsfriheten – att 
ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion”.10 I lagen om trossamfund 
innefattar själva de(nitionen av trossamfund ”gemenskap för religiös verksamhet, 
i vilken det ingår att anordna gudstjänst”.11 Det är rimligt att se gudstjänst inom de 
skilda trossamfunden i Sverige som del av det centrala trosinnehållet. Detta gäller 
under ”normala” förhållanden med starkt stöd för den absoluta religionsfriheten. 

Folkhälsa och religionsfrihet  
Den svenska regeringen införde en första reglering utifrån covid-!& i början av mars 
#$#$. Den korta förordningen löd:  

Regeringen föreskriver följande.  

# § Allmänna sammankomster och o+entliga tillställningar får tills vidare inte hållas 
inom Sverige.  

 
6 SFS #$%*:#+!, Kungörelse om beslutad ny regeringsform (Stockholm: Riksdagen), ! kap. §#. 
7 SFS #$%*:#+!, ! kap. §!". 
8 Proposition #$%+/%':!"$, Om ändring i regeringsformen (Stockholm: Riksdagen), s. ##+. 
9 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. &$, $%. 
10 SOU #$$%:*#, Staten och trossamfunden – Rättslig reglering (Stockholm: Riksdagen), s. $!.  
11 SFS #$$&:#+$(, Lag om trossamfund (Stockholm: Riksdagen), ! §. 
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Förbudet gäller endast allmänna sammankomster och o+entliga tillställningar med "er 
än *'' deltagare. 

Denna förordning träder i kraft den #$ mars $'$'.12 

Den svenska ordningslagen fastställer att regeringen får förbjuda allmänna sam-
mankomster och o,entliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka 
en epidemi.13 Det innebär att politiska beslutsfattare ska fatta beslut baserade på 
olika samhällsintressen som är involverade. Allt eftersom regleringarna under pan-
demin kom att skärpas och speci(ceras uppkom frågor om vilka samhällsfunkt-
ioner som stod på spel. Vad behövdes som kompensation? Behandlades likvärdiga 
funktioner på likartat sätt?  

Det var helt uppenbart att detta skulle beröra också gudstjänster – om än långt 
ifrån alla så åtminstone de som kunde samla många gudstjänstbesökare. Skyddet 
för medborgares hälsa kom att ställas gentemot medborgarnas religionsutövning. 
På ett motsvarande sätt kom Europas länder att införa hälsobestämmelser som be-
rörde gudstjänster allt från nedstängningar, begränsningar av deltagare liksom fy-
sisk distansering och bruk av ansiktsmask. 

I den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna14, som sedan !&&" är svensk lag, reglerar artikel & tanke-
frihet, samvetsfrihet och religionsfrihet:  

#. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt inne-
fattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, 
o+entligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sed-
vänjor och ritualer. $. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas såd-
ana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nöd-
vändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa 
eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.  

Det är tydligt föreskrivet att religionsutövning kan begränsas om den är a) lagstad-
gad, b) tjänar ett av de listade syftena och c) är nödvändig för att uppnå syftet – i 
detta fall hälsa. Liknande reglering (nns i artikel !).' i Internationella konventionen 
om medborgerliga och politiska rättigheter.  

Också i förarbete till Regeringsformen togs en möjlig begränsning i det absoluta 
skyddet för religionsfriheten upp: ”Det är t. ex. angeläget att under en epidemi 

 
12 SFS !"!":##*, Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och o#entliga till-

ställningar (Stockholm: Riksdagen). 
13 SFS #$$(:#'#%, Ordningslag (Stockholm: Riksdagen), ! kap. § #+.  
14 I fortsättningen benämnd Europakonventionen. 
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kunna hindra sammankomster där smitta kan spridas vare sig det är fråga om guds-
tjänster, teaterföreställningar eller politiska möten.”15  

Den svenska strategin har ställt stora krav på individen och det berör helt klar 
religionsfriheten i olika aspekter. Professor Susanne Wigorts Yngvesson diskute-
rade i en artikel samvetsfrihet utifrån ord som ”ansvar, insikt och folkvett” och 
konstaterade:  

Där samvetsbegreppet har en tydligare ställning vill regeringarna alltså inte lita på folks 
förmåga att lyssna till samvetet. Detta är en paradox som kan betyda att svenskar är mer 
präglade av det kristna arvet än vad vi tidigare har medgett.16  

WHO:s generalsekreterare betonade att det är en balansgång mellan olika intressen 
där ”[a]ll countries must strike a (ne balance between protecting health, minimiz-
ing economic and social disruption, and respecting human rights”.17 FN:s hög-
kommissarie för mänskliga rättigheter uttryckte det som ”COVID-!& is a test for 
our societies, and we are all learning and adapting as we respond to the virus. Hu-
man dignity and rights need to be front and centre in that e,ort, not an after-
thought”.18 Det är tydligt att samhället i kampen mot covid-!& måste respektera de 
mänskliga rättigheterna. Utgångspunkten är då att ur ett rättsligt perspektiv kräver 
internationella rätten att regeringar också under en pandemi säkerställer mänskliga 
rättigheter även när åtgärder tas för att säkerställa folkhälsan.  

Nedstängning av gudstjänstlokaler och verksamhet 
Pandemin har genomgått olika faser med skilda tidsramar vilket inneburit att län-
der har upplevt vad som kallats för ”vågor” av covid-!&. Under våren #$#$ publi-
cerade European Centre for Law & Justice en undersökning genomförd i -$ euro-
peiska länder om restriktioner för religionsfrihet i namn av kampen mot covid-!&.19 
 

15 Proposition #$%+/%':!"$, s. ##*. 
16 Susanne Wigorts Yngvesson, En samvetsfråga, i Axess nr ', !"!", s. #'–#%, https://www.axess.se/ 

artiklar/en-samvetsfraga/, hämtad !" mars !"!#. 
17 WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Brie)ng on COVID-#$, i WHO ## 

mars !"!", https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-
remarks-at-the-media-brie)ng-on-covid-#$---##-march-!"!", hämtad #" januari !"!#. 

18  Coronavirus: Human Rights Need to Be Front and Centre in Response, Says Bachelet, i 
OHCHR ' mars !"!", https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID 
=!+''&&LangID=E, hämtad #" januari !"!#. 

19 Restrictions on Religious Freedom in Europe in the Name of the Fight Against Covid-#$, i Eu-
ropean Centre for Law & Justice * november !"!", https://eclj.org/religious-freedom/coe/limitations-
portees-a-la-liberte-de-culte-en-europe-au-nom-de-la-lutte-contre-la-covid-#$?lng=en, hämtad #" janu-
ari !"!#. 
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Undersökningen visade att Spanien, Polen och Nederländerna inte införde re-
striktioner kring gudstjänst(rande medan Frankrike, Belgien, Storbritannien och 
Irland genomförde total nedstängning. Övriga länder införde i varierande omfatt-
ning begränsningar och partiella nedstängningar.  

När pandemin tog tag i Sverige kom restriktioner att införas. Regeringen be-
slutade att från den !# mars (ck maximalt "$$ personer delta vid allmänna tillställ-
ningar och från den #& mars maximalt "$ personer.20 I och med höstens tilltagande 
smittspridning begränsades den #$ november antalet personer till max åtta vid all-
männa sammankomster och o,entliga tillställningar.21 

Redan före begränsningen till högst "$$ personer hölls en mycket välbesökt 
begravningsgudstjänst i en av de syrisk ortodoxa kyrkorna och här spreds olyckligt-
vis covid-!&. Tragiskt nog hade -' tillhörande den syrisk ortodoxa kyrkan dött fram 
till den % april. Men också till exempel muslimer med ursprung i Somalia utsattes 
för viruset och en av de välkända imamerna i Göteborg dog. Judiska Församlingen 
i Stockholm drabbades svårt när många personer dog på det judiska äldreboendet.  

Detta sammantaget bidrog till att kyrkor, moskéer och synagogor inte hade 
några problem med att följa instruktionerna om begränsningar av antalet guds-
tjänstbesökare för att rädda liv och till och med började vidta åtgärder före de stat-
liga regleringarna inleddes. Redan samma dag som regeringens beslut om maximalt 
"$$ personer beslutade Judiska församlingen i Stockholm den !# mars att ställa in 
all programverksamhet och från den !) mars ställdes alla gudstjänster i alla synago-
gor in. Den !+ mars, fortfarande tillåtet med maximalt "$$ tillbedjare, bestämde en 
av de syrisk ortodoxa stiften att stänga de lokala kyrkorna men lokalt upplevde 
människor att det var för drastiskt att stänga Guds hus under en tid då individen 
som mest behövde bön. Ett nytt beslut gjorde det upp till den lokala kyrkan att 
besluta men att följa Folkhälsomyndighetens direktiv. Och Sveriges muslimska 
förbund sa i ett pressmeddelande bland annat att med anledning av covid-!& skulle 
årets fastemånad bli mycket annorlunda genom att begränsa iftar och tarawih till 
individerna i hushållet. Därtill en uppmaning att alltid följa Folkhälsomyndighet-
ens rekommendationer. 22  I och med begränsningen till "$ personer beslutade 

 
20 SFS !"!":##* och SFS !"!":#'!, Ändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna 

sammankomster och o#entliga tillställningar (Stockholm: Riksdagen). 
21 SFS !"!":#""", Förordning om ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sam-

mankomster och o#entliga tillställningar (Stockholm: Riksdagen). 
22 COVID#$ och Ramadan, i Sveriges Muslimska Förbund, http://smf-islam.se/covid#$-och-ra-

madan/, hämtad #+ december !"!". 



Covid-$&-pandemi och religionsfrihet #!! 

biskop Andreas Holmberg i Stockholms stift att stänga alla kyrkor. De öppnade 
igen för "$ deltagare den ## juni #$#$.  

Sverige kristna råd tog på sig uppgiften att samla information om covid-!& från 
de olika kristna samfunden och kunde konstatera att majoriteten av medlemskyr-
korna uppmanade sina lokala kyrkor och församlingar att ställa in fysiska sam-
lingar och gudstjänster. 23  Många trossamfund representerande olika religioner 
stängde inte aktiviteterna utan övergick till sociala medier när aktiviteter *yttade 
till exempelvis Youtube och andra webbaserade alternativ med ledstjärnan att man 
måste skydda människors hälsa. Jag återkommer till frågan om relationen till relig-
ions- och övertygelsefrihet.  

Utsatta minoritetsgrupper 
Runt om i världen har i många fall covid-!& lagar och regleringar lett till en dialog 
mellan myndigheter och trossamfund som sökt anpassa sig till regleringarna sam-
tidigt som vissa trossamfund har varit ovilliga att följa regleringar medan andra 
hamnat i kläm. Här ska anges några exempel.  

Covid-!& har inte tagit hänsyn till demokratier eller auktoritära stater, inte hel-
ler till om staten är sekulär i sin utformning eller inte. Det (nns exempel på kon-
*ikter på lokal nivå där exempelvis polis ingripit mot gudstjänster i Italien, Frank-
rike och Egypten.24 I USA har lokala kyrkor och synagogor motsatt sig delstaters 
restriktioner, som ett exempel kan nämnas Crossroads Community Church i Yuba 
City, Kalifornien, som utanför den öppna kyrkan satt upp en informationstavla: 
”The Church is God’s Business. It’s not just essential, IT’S ETERNAL”.25  

I andra fall har politiker gått emot restriktioner med hänvisning till att Gud 
skyddar. När Tanzanias president John Magufuli meddelande att det inte behöv-
des någon nedstängning av landet var motiveringen att ”God is living and He will 
continue to protect Tanzanians”.26  Knappt en månad senare och efter interna 
 

23  Kyrkorna och Coronaviruset, i Sveriges kristna råd, https://www.skr.org/kyrkorna-och-co-
rona-viruset/, hämtad #+ december !"!". 

24 Yosra Elgendi, Impact of COVID-#$ on Religious Freedom: State-Religion Relations in the 
Time of a Pandemic, i Dialogue Institute, u.å., https://static#.squarespace.com/static/+*'*ade"e 
*b"++bfb!"***'e/t/+f!eda$&'&db%'##(a&"$#b'/#+$'$"'#(%#""/Impact+of+COVID-#$+on+Reigio 
us+Freedom+-+Google.pdf, hämtad #+ december !"!". 

25 Ronn Blitzer, California Church Asks Supreme Court to Block Coronavirus Restrictions on 
Gatherings, i Fox News !+ november !"!". 

26  Andrew Cawthorne, Decrying Vaccines, Tanzania Leader Says “God Will Protect” from 
COVID-#$, i Reuters !% januari !"!#, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tanza-
nia-idUSKBN!$W#Z', hämtad #+ februari !"!#. 
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såväl som internationella påtryckningar erkände presidenten att landet hade pro-
blem med viruset och uppmanade till försiktighet och att använda ansiktsmask.27  

Tidigare har antytts hur olika grupper utifrån religionstillhörighet drabbats i 
Sverige.28  Norge har en liknande situation där covid-!& drabbat förortsmiljöer. 
Förklaringsmodeller (nns i bland annat i trångboddhet, yrken i tjänstesektorn och 
behov av kollektiva transportmedel liksom i det grundläggande i vem som kan ar-
beta hemifrån och vem som måste (nnas på plats. Media i Norge har lyft fram att 
äldre personer med bakgrund i Pakistan, Somalia, Turkiet och Irak utsatts hårdare 
än andra.29 De skandinaviska länderna är inte ensamma om denna situation. Det 
är givetvis viktigt att lyfta fram ojämlikheten i samhället med faktorer som storfa-
miljer, bostadssituation och ekonomisk marginalisering som gör att vissa grupper 
har blivit utsatta. Samtidigt kan utpekande i media medföra ytterligare intolerans 
mot den som uppfattas som ”den andre” och därtill utnyttjas i nationalistisk och 
populistisk retorik. 

I vissa sammanhang har covid-!& medfört att trossamfund i minoritetsställning 
blivit särskilt utpekade av myndigheter eller media för att inte följa påbud kring 
covid-!& och till och med beskrivits som avsiktliga smittspridare och därmed utpe-
kade som syndabockar för spridning av viruset. Det handlar om grupper som re-
dan under ”normala” förhållanden är drabbade av diskriminering och kränk-
ningar.  

Här ska jag ta upp några exempel. Förföljelser av Ahmaddiyya i Pakistan har 
pågått länge och medlemmar är direkt berörda av lagar som de så kallade hädelse-
lagarna. Två av FN:s särskilda rapportörer uttryckte #$!) stor oro över ökad diskri-
minering och våldshandlingar som medlemmar av Ahmaddiyya utsattes för.30 I 
och med covid-!& ökade förföljelsen och våldet mot gruppen ytterligare och de 
kom i delar av samhället att ses som spridare av viruset och därtill markerade som 
ett större hot än själva viruset.31  
 

27 Tanzania’s President Admits Country Has COVID-#$ Problem i, Associated Press !# februari 
!"!#, https://apnews.com/article/pandemics-tanzania-coronavirus-pandemic-east-africa-africa-%f(aa( 
"&d%b##%ef'fef%%fab"ed%cb", hämtad !" mars !"!#. 

28 Se också, Unik kartläggning: Här är de som dött i covid i Sverige, i Dagens Nyheter !! mars !"!#. 
29  Shazia Majid, Covid-døden i innvandrermiljøene, i Verdens Gang $ februari !"!#, https:// 

www.vg.no/nyheter/meninger/i/kRQR*Q/covid-doeden-i-innvandrermiljoeene, hämtad !" mars 
!"!#. 

30 Ahmed Shaheed & Fernand de Varennes, Pakistan Must Repeal Discriminatory Measures Lead-
ing to Persecution of Ahmadis, Say UN Experts, i OHCHR !+ juli !"#&, https://ohchr.org/en/ 
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=!(*"#&LangID=E, hämtad #* februari !"!#. 

31 Maria d’Arienzo, The Ahmadiyya Muslim Jama’at in the Era of COVID-#$, i The Journal of 
CESNUR *.' (!"!"), s. $!–$$. 
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Covid-!& pandemin har också underblåst konspirationsidéer knuta till anti-
semitism. Extremhögern anklagar judarna på olika sociala mediaplattformar för att 
vara ansvariga för viruset och ”the weaponizing of the COVID-!& pandemic 
against Jews” toppar listan över antisemitiska incidenter under #$#$.32  

Under hela pandemin har israeliska tidningar som Jerusalem Post återkommit 
till smittspridningen inom de ultra-ortodoxa judiska grupperna: haredim. De, lik-
som den arabiska sektorn av det israeliska samhället, har drabbats hårt av viruset 
utifrån socio- ekonomiska förhållanden. Artiklarna handlar exempelvis om i vilken 
mån haredim följer regeringens restriktioner om stängda skolor, social distansering 
och begränsning av deltagare i samlingar. Återigen ”den andre” som hamnar i 
skottgluggen. Ett exempel är en ledare i tidningen som uppmanade att inte göra 
dem till syndabockar.33  

Tidigt under pandemin kom det sydkoreanska samfundet Shincheonji i fokus, 
anklagade för att inte ha följt restriktioner och därmed blivit superspridare av vi-
ruset. En föjd var att samfundets grundare Lee Man-hee arresterades i augusti. I 
januari #$#! frikändes han från anklagelserna om att han hindrat hälsovårdsmyn-
digheternas anti-covid-!&-ansträngningar, men då hade media världen över länge 
beskrivit supersmittspridarna.34 

Den evangeliska kyrkan La porte ouverte i Malhouse, Frankrike, anklagades i 
mitten av februari #$#$ för att i pandemins inledning via ett möte med ett par tu-
sen deltagare från hela landet sprida viruset och vara anledning till att många dog. 
Detta vid en tidpunkt då Frankrike inte hade begränsningar av deltagarantal vid 
gudstjänster. Politiker och media anklagade gruppen vilket ledde till bland annat 
dödshot mot församlingens pastor. Församlingen blev syndabockar trots att andra 
stora evenemang hölls samtidigt.35  

 
32 SWC’s Top Ten Worst Global Anti-Semitic Incidents for !"!", i Simon Wiesenthal Center !$ 

december !"!", https://www.wiesenthal.com/about/news/top-ten-!"!".html, hämtad #+ februari 
!"!#.  

33 Editorial: Don’t Scapegoat the Haredim for the Coronavirus Crisis, i Jerusalem Post ' april !"!", 
https://www.jpost.com/opinion/dont-scapegoat-the-haredim-for-the-coronavirus-crisis-'!(&#(, 
hämtad #+ februari !"!#. 

34 Willy Fautré, Shincheonji: Re-ection on the Non-guilty Verdict of Chairman Lee, i Human 
Rights Without Frontiers #" februari !"!#, https://www.iirf.eu/news/other-news/shincheonji-re-ec-
tion-on-the-non-guilty-verdict-of-chairman-lee/, hämtad ## april !"!#. 

35 Lucy Williamson, The Church Threatened with Kalashnikovs Over Covid-#$ Outbreak, i BBC 
!! april !"!"; Willy Fautré, Scapegoating an Evangelical Church in Mulhouse, i Human Rights With-
out Frontiers #$ maj !"!", https://hrwf.eu/france-covid-#$-scapegoating-an-evangelical-church-in-
mulhouse/, hämtad ## april !"!#. 
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Misstänksamhet, intolerans och även direkta förföljelser mot religiösa minori-
tetsgrupper har följt i pandemins spår. På olika håll i världen har de som betraktas 
som ”den andre”, den som är "annorlunda", setts som oförsiktig och till och med 
kallats för ”frivilliga smittspridare”.  

USA och Första författningstillägget 
I USA är det, enligt konstitutionen, de politiskt ansvariga tjänstemännens uppgift 
i varje delstat att reglera hälsofrågor och därför kom förordningar utifrån covid-!& 
att variera från stat till stat. I vissa delstater påverkades inte religionsutövningen alls 
medan andra stater införde restriktioner som innebar begränsningar för individen.36  

Christianity Today konstaterade att kyrkor i USA varit utomordentliga part-
ners i kampen mot pandemin och de allra *esta stängde sina sammankomster men 
”there have been a few outliers”.37 Här ska några fall av dem som inte följde rekom-
mendationerna uppmärksammas eftersom de berör den principiella frågan om re-
ligionsfrihet under pandemin. Religionsfriheten regleras i det Första författnings-
tillägget (!+&!) i Konstitutionen (!+)+) och lyder:  

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 
exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the peo-
ple peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.38 

I mars #$#$ kom de första mediala uppgifterna om att det trots delstatliga förord-
ningar hölls gudstjänster med för stort deltagarantal och polis började ingripa i till 
exempel Louisiana och Florida. Ett par pastorer arresterades. Bland motiveringar 
som angavs för att bryta mot regelverket fanns ”The Bible tells us to lay hands on 
the sick”39 och ”no ‘dictator law’ could keep people from worshipping God”.40 
Pastorer i Kalifornien och Mississippi lämnade in stämningar till federala domsto-
lar mot restriktioner och argumenterade för att de begränsats i sina rättigheter att 

 
36 Religious Exemptions and Language in COVID-#$ Orders Revised April !", !"!", i First Lib-

erty !* april !"!", https://)rstliberty.org/wp-content/uploads/!"!"/"*/COVID-#$-Orders-Reli-
gious-Exemptions-*.!*.!".pdf?fbclid=IwAR#pILV(u&ZOexgv_TaK#Xrs&iwqdaQWTui_CBmz+(f 
HINqDq!FjL*GU+g*, hämtad !' april !"!". 

37 Ed Stetzer, Churches, Coronavirus, and the New York Times, i Christianity Today & juli !"!". 
38 Constitution of the United States, https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-

#, hämtad #! december !"!". 
39 Daniel Burke, A Louisiana Pastor De)es a State Order and Holds a Church Service with Hun-

dreds of People, i CNN #$ mars !"!". 
40 Caleb Park, Police Show up at Louisiana Church that Was Defying Coronavirus State Order, i 

Fox News #$ mars !"!". 
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utöva sin religion.41 En federal domstol i Kalifornien kom fram till att kyrkans rät-
tigheter enligt Första författningstillägget inte hade åsidosatts genom påbud om 
att stanna hemma på grund av pandemin.42 Samtidigt förklarade !,#$$ pastorer i 
Kalifornien att de kommer att trotsa statens restriktioner och börja hålla gudstjäns-
ter igen.43 Därtill förmedlades budskapet över hela världen att president Donald 
Trump uppmanade guvernörerna att öppna religiösa institutioner för gudstjänster.  

Today, I’m identifying houses of worship — churches, synagogue, and mosques — as 
essential places that provide essential services. Some governors have deemed liquor stores 
and abortion clinics as essential but have left out churches and other houses of worship. 
It is not right. So, I’m correcting this injustice and calling houses of worship essential. … 
The governors need to do the right thing and allow these very important, essential places 
of faith to open right now, for this weekend. If they don’t do it, I will override the gov-
ernors. In America, we need more prayer, not less.44 

Detta ska också ses i ljuset av att USA:s högsta domstol skulle ta upp frågan om 
restriktioner för gudstjänstlokaler. Ett akutöverklagande (emergency appeal) från 
South Bay United Pentecostal Church i Kalifornien till USA:s högsta domstol öns-
kade upphäva guvernörens förordning om gudstjänstbesökares antal till #" pro-
cent av byggnadens kapacitet och maximum !$$ personer. I ett oenigt ("–-) beslut 
avslogs begäran när en av domstolens konservativa ledamöter, John Roberts, före-
nade sig med de fyra liberala i domslutet.45 I utlåtandet fastslogs att restriktionerna 
för gudstjänstlokaler verkade överensstämma med klausulen om fria utövandet 
(free exercise) i Första författningstillägget. Vidare sades att konstitutionen anför-
trott skyddet av folks hälsa och skydd till de politiskt ansvariga i staterna och att 
covid-!& skapat en extraordinär hälsokris.46  

Två månader senare avslogs på ett liknande sätt en överklagan från Calvary 
Chapel Dayton Valley i Nevada. Då gällde det restriktioner om maximalt "$ 

 
41 Daniel Burke, A Catholic Diocese is Reopening for Mass Despite a Statewide Stay-at-home Or-

der, i CNN #% april !"!". 
42 Domen utfärdades av $th US Circuit Court of Appeals. Hollie Silverman & Nicole Chavez, 

Federal Appeals Court Upholds California’s Ban on In-person Church Services, i CNN !* maj !"!". 
43 Allen Kim, More than #,!"" Pastors Say They’ll Defy California’s State Order and Resume In-

person Services, I CNN !# maj !"!". 
44 Press Brie)ng by Press Secretary Kayleigh McEnany, i The American Presidency Project !! maj 

!"!", https://www.presidency.ucsb.edu/documents/press-brie)ng-press-secretary-kayleigh-mcenany 
-!, hämtad #+ december !"!". 

45 Mark Sherman, Supreme Court Rejects Challenge to Coronavirus Limits on Church Services, 
i Christianity Today (" maj !"!". 

46 South Bay United Pentecostal Church, et al. v. Gavin Newsom, Governor of California, et al. +$! 
U. S. (!"!"), i Supreme Court of the United States, !$ maj !"!".  
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personer i kyrkor, moskéer och synagogor medan sekulära aktiviteter som gym, nö-
jesparker och kasinon kunde fungera med "$ procent av sin kapacitet vilket i Las 
Vegas innebar öppet för tusentals personer. Detta upplevdes som diskriminerande 
och som ett brott mot Första författningstillägget.47 Medan domstolens majoritet 
inte såg något brott i regleringen redovisade andra ledamöter avvikande uppfatt-
ningen med argument som: 

Rather, the First Amendment requires that religious organizations be treated equally to 
the favored or exempt secular organizations, unless the State can su.ciently justify the 
di+erentiation. … The Constitution “protects religious observers against unequal treat-
ment”. … Nevada’s *'-person attendance cap on religious worship services puts praying 
at churches, synagogues, temples, and mosques on worse footing than eating at restau-
rants, drinking at bars, gambling at casinos, or biking at gyms. In other words, Nevada 
is discriminating against religion.48 

Det innebar att domstolen var delad i sin uppfattning och med en majoritet som 
menade att begränsningar i religionsutövandet är berättigat utifrån hälsosituat-
ionen med covid-!&. Domstolens minoritet ansåg däremot att regleringen diskri-
minerar gentemot utövare av religion när man jämför med vad som betecknas som 
sekulära aktiviteter.  

I slutet av oktober tillsattes Amy Coney Barrett som ledamot av Högsta dom-
stolen vilket förändrade sammansättningen i konservativ riktning och då var det 
dags att ta upp Första författningstillägget igen. Roman Catholic Diocese of Broo-
klyn, New York lämnade in ett akutöverklagande som vädjade till Högsta domsto-
len om att upphäva de begränsningar av deltagarantal i gudstjänster som införts av 
guvernör Andrew Cuomo i New York.49 Guvernören hade infört regler om röda 
zoner där man (ck vara högst tio personer och orange zoner med högst #" deltagare 
i gudstjänster. Agudath Israel of America inkom med en liknande överklagan och 
argumenterade därtill att guvernören särskilt inriktat sig på ortodoxa judar.50 Båda 
hävdade att klausulen om fria utövandet i Första författningstillägget hade 
kränkts. Bland argumenten fanns att guvernören behandlat religiösa grupper hår-
dare än sekulära och att de följt alla restriktioner utan ett enda utbrott av covid-!&.  

 
47 Calvary Chapel Dayton Valley v. Steve Sisolak et al., +$# U. S. (!"!"), i Supreme Court of the 

United States, & juli !"!"; Ariane de Vogue & Caroline Kelly, Supreme Court Decides against Nevada 
Church Fighting to Overturn Attendance Limit, i CNN !+ juli !"!". 

48 Calvary Chapel Dayton Valley v. Steve Sisolak et al. +$# U. S. (!"!"). Domare J. Kavanaugh. 
49  Application No. !"A&%, Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. 

Cuomo, Governor of New York, i Supreme Court of the United States #! november !"!". 
50 Application No. !"A$", Agudath Israel of America, et al., Applicants v. Andrew M. Cuomo, 

Governor of New York, i Supreme Court of the United States #' november !"!". 
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Detta följdes av liknande överklaganden som lämnades in gemensamt från en 
synagoga och en kyrka i New Jersey vilka hävdade att ”The First Amendment pro-
tects religious exercise from discriminatory value judgments by public authorities 
in the exercise of ‘emergency powers’”.51 Ytterligare en överklagan kom från en 
kyrka i Kalifornien som argumenterade att myndigheterna inte kan ”force or in-
*uence a person to go to or remain away from church against his will”.52  

Högsta domstolen tog fasta på de två överklagandena från New York och ännu 
ett oenigt ("--) utslag men nu i de religiösa institutionernas favör.53 Domstolens 
majoritet konstaterade att ”the regulations cannot be viewed as neutral because 
they single out houses of worship for especially harsh treatment”. Vidare sa dom-
stolens majoritet att New Yorks restriktioner var mer restriktiva än någon annan 
som kommit domstolen tillhanda och borde ha kunnat anpassas till lokalens stor-
lek.54 Domstolen konstaterade att restriktionerna skapade ohjälplig skada (irrepa-
rable harm) för gudstjänstbesökare som inte kunde delta i mässan eller (randet av 
sabbaten. Utifrån allmänhetens intresse (public interest) fastslog domstolen: 

But even in a pandemic, the Constitution cannot be put away and forgotten. The re-
strictions at issue here, by e+ectively barring many from attending religious services, 
strike at the very heart of the First Amendment’s guarantee of religious liberty. Before 
allowing this to occur, we have a duty to conduct a serious examination of the need for 
such a drastic measure.55 

Minoriteten menade däremot att frågan var irrelevant eftersom New Yorks re-
striktioner redan hade förändrats. Också i detta fall redovisades avvikande upp-
fattningar som: 

Free religious exercise is one of our most treasured and jealously guarded constitutional 
rights. States may not discriminate against religious institutions, even when faced with 
a crisis as deadly as this one. But those principles are not at stake today. The Constitution 
does not forbid States from responding to public health crises through regulations that 
treat religious institutions equally or more favorably than comparable secular institu-
tions, particularly when those regulations save lives. Because New York’s COVID–#, 
restrictions do just that, I respectfully dissent.56 

 
51 Sam Dorman, New Jersey Church and Synagogue Ask Supreme Court to Lift COVID Re-

strictions on Gatherings, i Fox News !' november !"!". 
52 Blitzer, California Church Asks. 
53 Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New 
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Högsta domstolens utslag visar på en kamp mellan delstaternas rätt att utfärda re-
striktioner till skydd för folks hälsa versus att försvara religionsfriheten som abso-
lut. Skiljelinjen går i huvudsak utifrån politiska ställningstaganden. Däremot var 
det ingen som invände mot huvudfrågan, att religiösa sammankomster ska be-
handlas likvärdigt som andra samhälleliga aktiviteter som samlar många individer.  

Individens religionsfrihet kontra religionens frihet 
Rätten till religionsfrihet skyddar inte en religion eller övertygelse som sådan.57 
Grundläggande för de mänskliga rättigheterna är att de reglerar förhållandet mel-
lan staten och individen och gäller för var och en. Det innebär att varje persons 
rättigheter står i fokus. När det gäller religionsfriheten tillkommer ett moment ge-
nom att utövningen av rättigheten kan åberopas individuellt och tillsammans med 
andra. Exempelvis anges i den svenska Regeringsformen att individen har ”frihet 
att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion”.58 Det innebär att det 
(nns ett kollektivt moment i förhållande till det individuella. I Europakonvent-
ionen preciseras det till ”gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer”.59 Om 
inte den organiserade religionsutövningen har skydd så blir individens utövning 
sårbar. I Europadomstolens guide för tolkningen av konventionen fastslås: 

An ecclesiastical or religious body may, as such, exercise on behalf of its adherents the 
rights guaranteed by Article , of the Convention. … That means that a complaint lodged 
by a church or a religious organisation alleging a violation of the collective aspect of its 
adherents’ freedom of religion is compatible ratione personae with the Convention, and 
the church or organisation may claim to be the “victim” of that violation within the 
meaning of Article %) of the Convention.60  

 
57 Heiner Bielefeldt & Nazila Ghanea & Michael Wiener, The Underlying Principles of Freedom 
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Europadomstolen har därmed accepterat att den religiösa organisationen blir ta-
lesperson för individer som är kränkta i sin rättighet.61 Det innebär att det är rim-
ligt att tänka sig att trossamfund i Sverige för individens/individernas talan i relat-
ion till myndigheter och att detta är i överensstämmelse med rätten till religions- 
och övertygelsefrihet.  

Covid-$&-pandemin, absolut religionsfrihet och  
likabehandling av trossamfund 
Covid-!& har inneburit stora förändringar för trossamfund i Sverige liksom i stora 
delar av världen. Detta gäller inte minst nedstängning av eller strikta begränsningar 
för gudstjänster i kyrkor, moskéer, synagogor och liknande. En överväldigande ma-
joritet av trossamfund står bakom be(ntliga beslut som en nödvändighet i kampen 
mot smittspridning och för att rädda liv. Samtidigt (nns grundläggande frågor om 
legaliteten av begränsningar av gudstjänstdeltagare och om det råder likabehand-
ling från myndigheters sida. 

Om utgångspunten tas i Europakonventionen så är alltså utövningen av relig-
ion, exempli(erat genom bland annat gudstjänst, en skyddad rättighet. Samtidigt 
kan denna utövning begränsas med hänsyn till bland annat hälsa.  

Ett exempel på hur detta hanteras av trossamfund är den Europeiska kyrko-
konferensen (KEK) som i ett uttalande till medlemskyrkorna börjar med att kon-
statera att viruset är en allvarlig utmaning för mänskligheten och att det är ”av yt-
tersta vikt att bromsa spridningen så att nationella hälsosystem kan hålla jämna steg 
med infektionshastigheten”. Vidare konstateras: 

Nuvarande begränsningar av grundläggande rättigheter, inklusive FoRB, är därför i all-
mänhet legala och acceptabla utifrån ett människorättsligt perspektiv. Skyddet för de 
svaga och utsatta är också ett ytterst viktigt värde ur ett religiöst perspektiv och måste 
balanseras gentemot behovet av gemenskap och samling.62 

I Sverige kom myndigheterna att använda be(ntlig lagstiftning för att begränsa be-
sökare i gudstjänstlokaler liksom att samfund uppmanade sina medlemmar att 

 
61 Se exempelvis Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France (Application !%*#%/$+) och Moscow Branch 

of The Salvation Army v. Russia (Application %!&&#/"#), Metropolitan Church of Bessarabia and Others 
v. Moldova (Application no. *+%"#/$$). 

62 Re-ektioner över Religions- och övertygelsefrihet under kampen mot COVID-#$-pandemin, i 
Conference of European Churches, https://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/!"!"/"+/CEC-
document-on-COVID-#$-SE.pdf, hämtad #+ december !"!". FoRB står för Religions- och övertygel-
sefrihet.  
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följa Folkhälsomyndighetens råd. Gentemot regeringen och Folkhälsomyndig-
heten var det Sveriges kristna råd (SKR) som förde de kristna samfundens talan 
vad det gällde exempelvis kompensation till drabbade samfund.  

Under hösten #$#$ och vintern #$#! har det blivit allt mer tydligt att trossam-
fund i Sverige, liksom i USA, menat sig vara diskriminerade och efterfrågar konse-
kventa pandemiregler. De frågor som ställs är om begränsningar i antal närvarande 
vid gudstjänster och begravningar är relevanta i jämförelse med andra likvärdiga 
aktiviteter i samhället? När regeringen i november #$#$ fattade beslut om max åtta 
personer vid samlingar reagerade Svenska kyrkan starkt. Ärkebiskop Antje Jacke-
lén talade om begränsningen av besökare vid begravning som ”obarmhärtigt”.63 
Myndigheterna ändrade sitt beslut och tillät max #$ personer vid begravning. Men 
fortsatt upplevde samfunden diskriminering i relation till regleringen av antal per-
soner per kvadratmeter i exempelvis a,ärer. Om samma regler som i a,ärer skulle 
gälla för Uppsala domkyrka skulle #+' personer kunna samlas. En namninsamling 
överlämnades till statsrådet Amanda Lind.64 Den !+ februari deltog SKR i rege-
ringens sakråd för publikfrågor i samband med att ytterligare särskilda begräns-
ningar presenterades. Det handlar då inte om att öppna upp utan om allmänna 
begränsningar för bland annat museer, konsthallar och parker liksom förtydli-
gande avseende lokaler för borgerliga begravningsceremonier.65 

När detta kapitel slutförs så är det en vecka kvar till påsk #$#!. Smittsprid-
ningen av covid-!& är stor, ytterligare restriktioner förbereds och det talas i vissa av 
Sveriges regioner om en tredje våg. Insamling av material började under påsk #$#$ 
och då fanns tanken att covid-!& nog skulle vara över innan påsk #$#!. Men pande-
min fortsätter och svårigheten att skriva om något som pågår blir påtaglig då helt 
ny information ständigt kommer. Så också i skrivandes sista minuter. 

Inför nya restriktioner frågar Svenska kyrkans biskop Fredrik Modéus i en de-
battartikel varför kyrkor är farligare än museer utifrån att inte kunna ha samma 
deltagarantal. Därtill påtalas risker för folkhälsan och att i det sammanhanget är 
gudstjänster viktiga: ”livsåskådning är en skyddsfaktor för såväl den psykiska som 
den existentiella hälsan”.66 Två dagar senare var det dags för nästa debattartikel, nu 
 

63 Ärkebiskopen om att begränsa besökare på begravningar: ”Obarmhärtigt” i SVT Nyheter #$ no-
vember !"!". 

64 Sveriges kristna råd, Angående pandemilagen och kyrkorna: Öppet brev till statsråd Amanda 
Lind, & februari !"!#, https://www.skr.org/wp-content/uploads/!"!#/"!/!"!#"!"&-brev-till-amanda-
lind-pandemilagstiftning.pdf, hämtad den ## april !"!#. 

65  S!"!#/"#+!*, Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen (Stockholm: Regerings-
kansliet).  

66 Fredrik Modéus, Kyrkor kan inte anses vara farligare än museer, i Dagens Nyheter !# mars !"!#. 
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från presidiet för Sveriges kristna råd med uppmaningen: ”Reglerna för gym och 
köpcentrum borde även gälla för gudstjänsten”. Förhoppningen var att även kyr-
kor inför påsken skulle kunna tillämpa ”kvadratmeterregeln”.67 

Om hänsyn tas till internationella konventioner om mänskliga rättigheter in-
klusive Europakonventionen är i allmänhet vidtagna åtgärder legala och acceptabla. 
Tas ytterligare ett steg genom att ta hänsyn till den svenska grundlagen i form av 
Regeringsformen blir frågan något mer komplicerad. Här (nns ett absolut skydd 
för religionsfriheten tolkad till att gälla det centrala i en tro. Trossamfund, enligt 
de(nitionen i svensk lag, fastslår att det ingår att anordna gudstjänst. Principen 
måste därför vara att gudstjänst som en central del av en trosuppfattning har ett 
starkt skydd i den svenska Regeringsformen och kan betecknas som absolut. I den 
meningen kan inte andra lagar begränsa rätten att anordna gudstjänst. 

Men (nns det trots detta möjlighet att i särskilda situationer införa begräns-
ningar, som i en pandemisituation? Troligtvis skulle det med hänvisning till förar-
beten till Regeringsformen hävdas att den absoluta rätten inte innefattar en pande-
misituation. Myndigheter har då rätt att införa nödvändiga åtgärder för folkhäl-
san. Men varje begränsning av gudstjänster med hänvisning till just pandemi måste 
ses som tillfällig och restriktioner återkallas så snart situationen tillåter. Det är rim-
ligt att i bedömningen av folkhälsa inkludera den betydelse en långvarig nedstäng-
ning av fysiska gudstjänster och meningsbärande sammankomster har för den exi-
stentiella hälsan. 

Religionsfriheten som en absolut rättighet är alltid viktig att skydda och att i 
krissituationer som en pandemi följa rekommendationer och restriktioner för att 
rädda liv. Diskussionen i USA och i allt högre grad allt eftersom tiden gått i Sverige 
belyser ytterligare en avgörande aspekt: behandlas restriktioner för trossamfund på 
ett likvärdigt sätt som andra aktiviteter i samhället? Det är då nödvändigt under en 
pandemi att trossamfund i jämförelse med andra verksamheter inte utsätts för ne-
gativ särbehandling på grund av religion.  

Också efter påsk #$#! och så länge covid-!& pandemin pågår, kommer säkerli-
gen samtalet att pågå mellan myndigheter, trossamfund och individer som rättig-
hetsbärare om innebörden av en absolut religionsfrihet och hur en likabehandling 
av trossamfund kan utformas i jämförelse med andra aktiviteter i samhället. Ytterst 
handlar det om komplexiteten av att rädda liv och att samtidigt kunna upprätthålla 
de olika aspekterna av mänskliga rättigheter. 
 
 

67 Presidiet för Sveriges kristna råd, Låt oss släppa in -er i våra kyrkor i påsk, i Aftonbladet !( mars 
!"!#. 





 

Varats gränser: Tillhörighet i vår tid 
Michael Hjälm 

Owe Kennerbergs avhandling speglar på många sätt bakgrunden till Equmeniakyr-
kans identitet och uppbrott från den rena församlingen till den öppna försam-
lingen. I sin avhandling följer han nio frikyrkoförsamlingar från !)"$-talet fram till 
vår tid. Genom studiet av '" $$$ församlingsprotokoll visar han hur församlings-
vården har förändrats från uteslutning av mellan -$–"$ procent av medlemmarna 
för att bevara den rena församlingen till att istället betona omsorgen om den en-
skilda människan som själv väljer att vara medlem eller ej.1 

Kennerberg gör ett gediget arbete där han med hjälp av en empirisk undersök-
ning tydligt visar hur kyrkotukten närmast har förlorat sin mening i det sena !&$$-
talet. Han väljer helt riktigt att inte gå vidare i samma avhandling med att besvara 
frågan om varför kyrkotukten har upphört, men drar slutsatsen att det inte bara är 
en teologisk fråga utan också en fråga som måste besvaras genom att se hur den 
samhällspolitiska kontexten har påverkat församlingarna.2 

Denna artikel tar vid där Kennerberg slutar, med avsikten att göra ett tentativt 
försök att urskilja åtminstone en aspekt till varför kyrkotukten upphörde. Artikeln 
gör inte gällande att det är den enda anledningen, men att den har en stor betydelse 
för en förändrad relation till medlemskap och tillhörighet i det sena !&$$-talet. Frå-
gan är relevant, eftersom svaret kan ge vägledning till hur framtiden kommer att se ut. 

En internationell utblick 
Såväl den engelska som den amerikanska baptismen och, som också Kennerberg 
konstaterar, den svenska baptismen, såg kyrkotukten som en omistlig del av en 
baptistisk identitet före !&$$-talets inbrott.3 John L. Dagg, en av den engelsksprå-
 

1 Owe Kennerberg, Innanför eller utanför: En studie av församlingstukten i nio svenska frikyrko-
församlingar (Örebro: Libris, #$$'). 

2 Kennerberg, Innanför eller utanför, s. (*#–(*!. 
3 Kennerberg, Innanför eller utanför, s. (#–+". 
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kiga baptismens förgrundsgestalter gällande kyrkotukt, skrev ett standardverk i frå-
gan !)"), där han undersökte dopet, kyrkan, Herrens måltid, den o,entliga guds-
tjänsten, och kyrkotukten, utifrån lydnaden till Kristus.4 Dagg menar att kyrko-
tukten är en del av det kristna livet: ”Love to God produces obedience”.5 Gregory 
A. Wills (Director of the Center for the Study of the Southern Baptist Convention 
at Southern Baptist Theological Seminary) konstaterar att kyrkotukten var avgö-
rande för att baptisterna inte skapade nya samfund.6 Wills konstaterar också att 
attrahera och kontrollera medlemmar var två sidor av samma mynt. Vidare visar 
han att kyrkotukt och demokrati gick hand i hand. Utan kyrkotukt hade demo-
krati inte fungerat bland dessa församlingar under !)$$-talet, som istället hade fal-
lit o,er för enskilda auktoritära företrädare som var och en ville förespråka sin 
unika gudsrelation.7 Kyrkotukten var också ett sätt att behålla medlemmar som 
kunde leva upp till de evangeliska kraven, vilket skapade starka och livaktiga ge-
menskaper. I sin avhandling visar Kennerberg att kyrkotukten var vanligt före-
kommande så sent som vid mitten av !&$$-talet bland frikyrkoförsamlingarna i 
Sverige.8 Uteslutning av medlemmar, avstängning från nattvards(rande eller för-
bud mot att framträda o,entligt vid gudstjänsten var några av de åtgärder som 
praktiserades.9 

Trots detta vittnar *era studier om att kyrkotukten gick ner generellt inom 
baptismen, såväl i England och Amerika som i Sverige. Wills påvisar att kyrkotuk-
ten förändrades i sin form redan under första hälften av !)$$-talet, då kyrkotukten 
gradvis förpassades till den privata sfären. Kraven på den enskilde medlemmen för-
blev rigorösa men kontrollfunktioner försvann alltmer eller blev irrelevanta. Ute-
slutningar fortsatte dock att praktiseras i relativt stor omfattning.10 John Ham-
mett, professor i systematisk teologi, vid Southeastern Baptist Theological Semi-
nary, argumenterar att det sena !)$$-talet och det tidiga !&$$-talet vittnar om en 
förändring från en traditionell baptistisk ecklesiologi till en individcentrerad teo-
logi. I en traditionell baptistisk ecklesiologi dominerar övertygelsen om att Kristus 
givit den lokala församlingen makten och auktoriteten, vilket Hammett kallar 
”church competence”, att hantera sina egna kyrkliga strukturer och ordningar, och 
 

4 J. L. Dagg, Church Order: A Treatise (Philadelphia: American Baptist Publication Society, #&%#). 
5 Dagg, Church Order, s. $. 
6 Gregory A. Wills, Democratic Religion: Freedom, Authority, and Church Discipline in the Baptist 

South, $-%)–$&(( (New York: Oxford University Press, #$$%). 
7 Wills, Democratic Religion, s. (!. 
8 Jfr Wills, Democratic Religion, s. (!; Kennerberg, Innanför eller utanför, s. (##–(*!. 
9 Kennerberg, Innanför eller utanför, s. +#–'&. 
10 Wills, Democratic Religion, s. ##'–#*!. 
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där kyrkotukten hade en central plats. I den senare individcentrerade teologin, vil-
ken Hammett kallar ”soul competence”, framträder idén om den individuella fri-
heten och förmågan att ha en personlig relation med Gud i förgrunden, istället för 
församlingens makt och auktoritet.11 Kennerberg visar i sin avhandling att den of-
fentliga kyrkotukten, verkställd genom civila domstolar, började avta redan i slutet 
av !+$$-talet för att helt marginaliseras på !)$$-talet. Församlingsdisciplinen för-
blev dock avgörande för frikyrkoförsamlingarna.12 Missionsförsamlingarnas kyr-
kotukt förblev betydelsefull fram till !&'$-talet, medan baptistförsamlingarna be-
varade vikten av bruket ända fram till !&"$-talet och pingstförsamlingarna ytterli-
gare ett decennium.13 

En likartad utveckling kan vi se inom nationalkyrkorna, såsom anglikanska och 
lutherska kyrkor, även om kyrkotukten (ck en minskad betydelse i dessa kyrkor 
betydligt tidigare än hos baptistsamfunden. Dock kan vi se en parallell utveckling 
under senare delen av !&$$-talet, där den lutherska kyrkan i Sverige steg för steg 
övergav rollen av att vara ett överjag och istället kom att mer och mer betona det 
individuella valet. Detta blev till exempel tydligt manifesterat i synen på homosex-
ualitet och samkönade förhållanden. 

År !&"! tog det svenska lutherska biskopsmötet avstånd från kriminaliseringen 
av homosexualitet, även om man då ansåg att homosexualitet var en synd, som den 
medicinska vetenskapen borde utradera.14 Tjugo år senare hade klimatet ändrats 
betydligt och det lutherska biskopsmötet konstaterade då att homosexualitet är en 
realitet som inte kan förnekas, och ansåg att frågan måste närmare utredas.15 Ytter-
ligare tjugo år senare ansåg man principiellt att samkönade relationer tillhör privat-
livet, och något kyrkan inte skall döma över.16 Samma utveckling kan skönjas i 
andra nationalkyrkor, såsom inom Church of England och Episcopalian Church 
i Amerika. Det som skiljer ut den lutherska kyrkan i Sverige bland nationalkyrkor-
 

11 John Hammett, From Church Competence to Soul Competence: The Devolution of Baptist 
Ecclesiology, i Journal for Baptist Theology and Ministry (.# (!""+), s. #*+–#'(. 

12 Kennerberg, Innanför eller utanför, s. *+–*$. 
13 Kennerberg, Innanför eller utanför, s. +#–'&. 
14 Ett brev i en folkets livsfråga: Till svenska kyrkans präster från dess biskopar (Stockholm: Svenska 

kyrkans diakonistyrelse, #$+#). 
15 Rapporten som föregick biskopsmötet publicerades #$%*. Holsten Fagerberg (red.), De homo-

sexuella och kyrkan (Stockholm: Verbum #$%*). 
16 Biskopsmötets sekretariat framställde ett dokument för diskussion som fungerade som ett ap-

pendix till första halvårsrapporten för #$$+ (CsSkr #$$+:(). Senare samma år framställdes en rapport från 
biskopsmötet om pastorala råd: Pastorala råd angående förbön för dem som ingått partnerskap. Rap-
porten var en del av den mer o.ciella rapporten från kyrkomötets liturgiska kommitté, #$$%:%, Välsig-
nelseakt för homosexuella. 
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na är att frågan om samkönade äktenskap blev en dogmatisk fråga i början av #$$$-
talet, vilket andra nationalkyrkor gjorde sitt yttersta för att undvika.17  

Inom Church of England framträdde en liknande utveckling som blir tydlig i 
synen på skilsmässa och omgifte. Under första delen av !&$$-talet ansågs äkten-
skapet vara en institution inom kyrkan och som därför de(nierades och upprätt-
hölls av kyrkan oavsett parets inbördes önskan. Ärkebiskopen av Canterburys 
kommission i frågan producerade under ledning av Biskop Mortimer av Exeter en 
rapport ”Putting Asunder” som föreslog att begreppet äktenskapsbrott (matrimo-
nial o,ense) skulle ersättas med oåterkalleligt sammanbrott (irretrievable break-
down).18 Det medförde att man *yttade frågan från personlig skuld till en beskriv-
ning av situationen. Under de följande decennierna försökte man hitta ett nytt sätt 
att hantera skilsmässa, som mynnade ut i #$$# års beslut där ansvaret för paret *yt-
tades från biskopen och kyrkan till den enskilde prästen och paret ifråga.19 I prin-
cip innebar det att kyrkotukten i en av Church of Englands viktigaste frågor upp-
hörde, vilket manifesterades i vigseln av prins Harry, Hertig av Sussex, och Ms 
Meghan Markle, vars tidigare äktenskap skulle omöjliggjort en vigsel före #$$# . 

Ytterligare en parallell utveckling sker inom den romersk-katolska kyrkan där 
andra Vatikankonciliet kom att utgöra en vattendelare, då tidigare gränser övergavs 
till förmån för en kyrka som kom att se relationerna till andra samfund som en 
omistlig del av kyrkans natur. Andra Vatikankonciliet var den mest betydelsefulla 
händelsen under !&$$-talet för den romersk-katolska kyrkan. Konciliet omdanade 
kyrkan som institution, på ett sätt som saknar motsvarighet i den tidigare historien. 
Innan Andra Vatikankonciliet var kyrkan uppbyggd som en fästning med tydliga 
yttre murar, och med ett citadell i dess mitt. Kyrkans regler och förordningar var 
konstruerade för att förhindra objudna att komma in i fästningen. Kyrkotukten 
användes inte bara för att förbinda den enskilde med lydnaden till Kristus, utan 
också för att hålla kyrkan ren, men framför allt för att undvika uppror innanför 
fästningen. Tiden innan Andra Vatikankonciliet kan kännetecknas som en slags 
”Fortress Catholicism”.20 

 
17 Kyrkomötets protokoll !""+, !%–(" september, !+–!& oktober, § %'; och kyrkostyrelsens proto-

koll !(–!* maj !"#!, § '". 
18 Ann Sumner Holmes, The Church of England and Divorce in the Twentieth Century: Legalism 

and Grace (New York & London: Routledge, !"#%), s. $!–#!'. 
19 Holmes, Divorce, s. #'!–#$". 
20 Jfr Linda Woodhead, Christianity, i Linda Woodhead & Paul Fletcher & Hiroko Kawanami & 

David Smith (red.), Religions in the Modern World: Traditions and Transformations (London & New 
York: Routledge, !""(), s. #%%–!"$, här s. #&!–#$"; Linda Woodhead, An Introduction to Christianity 
(Cambridge: Cambridge University Press, !""*), s. !'*–*"$. 
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Konciliet producerade !% dokument efter fyra sessioner mellan !&%# och !&%" 
som kom att de(niera kyrkan som en öppen gemenskap istället för en fästning, 
även om man tydligt hävdade att Kristi kyrka så att säga hade sitt fäste och sin rot i 
den romersk-katolska kyrkan.21 Första Vatikankonciliet var det sista försöket att 
försöka bevara fästningen intakt, och när det inte fungerade började man redan 
under det tidiga !&$$-talet att försöka (nna alternativa metoder.22 Resultatet av 
den här förändringen blev synlig under Andra Vatikankonciliets förhandlingar. 
Istället för ett slutet rum blev konciliet ett o,entligt rum som media (ck tillgång 
till och som förmedlades till romersk-katolska kyrkans yttre ändar. Radio och TV 
tog bort befästningen, men lyckades att bevara dess centrum i Vatikanen, citadellet 
som tidigare omgärdades av fästningen.23 

Uppkomsten av nätverkssamhället 
I slutet av !&$$-talet påbörjade Manuel Castells sin berömda trilogi The Informat-
ion Age.24 I trilogin beskriver han de mekanismer som ligger bakom de föränd-
ringar som äger rum under den senare delen av !&$$-talet. Även om informations-
teknologin kan spåras så långt tillbaka som !)$$-talet så menar Castells att det är 
först med den första datorn och transistorn, det som blev kärnan i mikroelektroni-
ken, som den verkliga revolutionen påbörjas, vilken får en allmän spridning från 
!&+$-talet och framåt. 25  Bland kyrkorna påbörjades dock revolutionen med 
radions och televisionens spridning. Vatikanradions betydelse har noga dokumen-
terats och televisionens betydelse för Johannes Paulus II har också studerats nog-
grant.26 Det återstår dock många studier kring hur moral och informationsteknik 

 
21 Jfr Joseph Ratzinger, Theological Highlights of Vatican II (New York/Mahwah: Paulist Press, 

!""$); Massimo Faggioli, Vatican II: The Battle for Meaning (New York/Mahwah: Paulist Press, 
!"#!). 

22 För en vidare förståelse av kopplingen mellan första och andra Vatikankonciliet se Kristin M. 
Colberg, Vatican I and Vatican II: Councils in the Living Tradition (Collegeville: Liturgical Press, 
!"#'). 

23 Ralph M. Wiltgen, S.V.D., The Inside Story of Vatican II: A Firsthand Account of the Council’s 
Inner Workings (Charlotte: TAN Books, !"#*). 

24 Manuel Castells, The Information Age, vol. #–( (Malden & Oxford: Blackwell, #$$$). 
25 Manuel Castells, The Information Age, vol. #: The Rise of the Network Society (! uppl.; Malden 

& Oxford: Blackwell, !"#"), s. !&–'#. 
26 För en intressant analys av hur media använts av Vatikanen från Johannes Paulus II och framåt 

se Józef Kloch, The Process of Creating a Digital Communication Model for the Vatican, i The Person 
and the Challenges ##.# (!"!#), s. #"(–#!#. 
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hänger samman.27 Frågor om äktenskapsproblem, relationsproblem och familje-
problem blev allmängods genom informationsteknologin. Radio, television, och 
senare sociala medier förmedlade inte bara nyheter som vidgade perspektiven, utan 
klev också in i vardagsrummet. Andras familjeproblem uppenbarade hur vanligt 
förekommande dessa problem var, vilket förvandlade skam och skuld till en var-
dagsrealitet. Homosexuella relationer blev mer än en avvikelse, de blev ett faktum 
som existerade i samhället. 

Om vi tar frågan ytterligare ett steg djupare (nner vi att informationsteknolo-
gin skapar ett nätverkssamhälle som signi(kant skiljer sig från det feodala sam-
hället. Det feodala samhället var baserat på tillgången till information där centrala 
gestalter eller centrala institutioner knöt till sig ett *öde av information, varav en 
av dessa institutioner var Vatikanen. Tanken var att information *ödade in till 
dessa noder, men ingenting *ödade ut. En sådan syn på information cementerade 
synen på kyrkan som en fästning med citadellet i dess mitt. Det feodala samhället 
gav därför upphov till ett hierarkiskt nätverk där de yttersta ändarna var de som 
hade minst tillgång till information, vilket skapade ett skalfritt nätverk med än-
darna hängande i luften. Med uppkomsten av den moderna tiden började ändarna 
agera mellan varandra, vilket gav upphov till olika folkliga rörelser, och nya noder 
skapades i periferin. Detta medförde att det uppstod en konkurrens om tolknings-
företrädet. I och med uppkomsten av internet, fullkomligt exploderade den ut-
vecklingen. Internet är också ett skalfritt nätverk, men där information *ödar i 
båda riktningarna, vilket innebär att det är svårare att kontrollera informationen. 
Det medför i sin tur att noderna inte är givna på samma sätt som i ett feodalt sam-
hälle.28 

Det är den utvecklingen som Castells identi(erar i sin första volym i trilogin 
om informationstidsåldern, nätverkssamhället, som expanderar och förändras på 
ett sätt som inte ensidigt kan styras.29 Nätverkssamhället medförde en decentrali-
sering av makten, och en decentralisering av informationskontrollen. Då Henrik 
VIII ville gifta om sig och förvägrades detta av den romersk-katolska kyrkan, så 
valde han att decentralisera makten och bryta med Rom. Vid den tiden var detta 
inte en möjlighet för gemene man eller kvinna. Med informationstidsåldern blev 
detta plötsligt möjligt. Ett par som ville skiljas behövde inte överge sin tro men väl 

 
27 Jfr Alberto Melucci, Challenging Codes: Collective Action in the Information Age (Cambridge & 

New York: Cambridge University Press, #$$'); Gábor Szécsi & Inez Koller, Community and Morality 
in the Digital Age, i Coactivity: Philosophy, Communication !+.# (!"#%), s. #&–!+. 

28 Castells, Network Society. 
29 Castells, Network Society. 
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sin församling. Det var det bruket som bekräftades av Church of England #$$#. 
Samma utveckling noterar Kennerberg i protokollen i sina pilotförsamlingar.30 

I stället för ett strukturellt centrum som förfogar och styr över kommunikat-
ion eller utbytet av varor och tjänster så får vi en sändar- och mottagarrelation, eller 
köpar- och säljarrelation. Sändarens position motiveras utifrån ett föregående 
meta-narrativ som förstärks genom relationen som uppstår mellan sändare och 
mottagare. Det gör att budskapet eller utbytet hamnar i centrum istället för struk-
turen.31 Nätverkssamhället skapar ett omvänt förhållande till makten. Om bud-
skapets syfte i det feodala samhället var ämnat till att skapa, förstärka, eller ändra 
maktförhållanden, så innebar nätverkssamhällets inträde att budskapet (ck ett 
starkare egenvärde i sig själv. Även om maktens elit fortsatte att använda budskapet 
för sina syften, så hade budskapet en inre logik som makthavarna inte kunde bortse 
från. De enskilda tänkta mottagarna kom att få en betydelse som medförde att 
budskapet måste anpassas till dem, och det dialektiska förhållandet mellan sändare 
och mottagare kom att bli mer direkt, vilket gjorde makthavaren direkt ansvarig 
inför sina mottagare. 

Stig Hjarvard identi(erar den här processen som en mediatisering (mediatizat-
ion), vilket innebär å ena sidan att media framträder som en egen institution, som 
andra sociala institutioner måste anpassa sig till, men å andra sidan att media har 
blivit en integrerad del av institutioner som berör politiken, arbetet, familjen, och 
religionen, där en stor del av dessa kärnområden mediatiseras.32 

Från att äga information till att skapa relation 
Med uppkomsten av Vatikanradion så påbörjades den omvända kommunikat-
ionen i romersk-katolska kyrkan. Istället för att samla information började Vatika-
nen sprida information, inte bara för att informera utan också för att skapa relat-
ioner till en större folkmassa.33 Detta fortsatte med förnyad kraft under Johannes 

 
30 Kennerberg, Innanför eller utanför, s. ((!–(*!. 
31 Jfr Manuel Castells, Communication, Power and Counter-Power in the Network Society, i In-

ternational Journal of Communication # (!""%), s. !(&–!''; Christian Fuchs, Some Re-ections on Ma-
nuel Castells’ Book “Communication Power”, i tripleC %.# (!""$), s. $*–#"&; Stig Hjarvard, The Me-
diatization of Society: A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change, i Nordicom 
Review !$ (!""&), s. !, #"+–#(*. 

32 Hjarvard, The Mediatization of Society. 
33 Jfr Rafal Lesniczak, Mediatization of Institutional Communication of the Catholic Church: 

Re-ections on the Margins of the Migration Crisis, i studia medioznawcze !".(/%& (!"#$), s. !(%–!*'; 
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Paulus II:s ponti(kat, där televisionen möjliggjorde att påven tog plats i vardags-
rummet. Med uppkomsten av sociala medier förstärktes den utvecklingen. Sociala 
medier är konstruerade just för att skapa relation, och fungerar inte om de endast 
reduceras till informationskanaler.34 

Uppkomsten av nätverkssamhället medförde också ett nytt sätt att arbeta med 
diplomatiska relationer, så kallad Public Diplomacy.35 Om man tidigare under det 
tidiga !&$$-talet använde sig av relationen för att få information, så började nu den 
diplomatiska kåren och hela samhället i stället använda sig av informationen för att 
skapa relationer. Nackdelen med nätverkssamhället är att det budskap som man 
tidigare kontrollerade och som utgjorde fundamentet i församlingsgemenskapen 
inte längre kunde kontrolleras, utan delvis levde sitt eget liv. Det medförde att det 
inte längre var nog att församlingens ledning var överens om budskapet, utan de 
behövde ett stöd av ett bredare lager, såväl bland församlingsmedlemmar som 
bland de som stod nära församlingsmedlemmarna. Folkkyrkor som de katolska, 
anglikanska och lutherska kyrkorna upplevde snabbt en kris där förtroendet för 
dessa kyrkor minskade i takt med att alienationen mellan samfundens ledning och 
befolkningslagren blev uppenbar.36 Det var i skuggan av den krisen som Andra Va-
tikankonciliet ägde rum, och som medförde ett nytt sätt att kommunicera i den 
universella romersk-katolska kyrkan, vilket spreds till mer lokala samfund. 

Man började forma budskap som kunde erhålla ett brett stöd, och med hjälp 
av sociala medier började man forma narrativ som inte bara tilltalade de egna utan 
också de som utgjorde samfundens intressenter, vilket för folkkyrkorna kom att 
vara de breda folkliga lagren. Behovet av transparens ökade inom samfunden, vil-
ket avslöjade att många av de praktiker som tidigare togs för givna visade sig ha 
svagt stöd hos folket, med dåligt underbyggda argument. Inte minst kom det att 
bli tydligt i frågor som skilsmässa. 

 
Jörg Bergmann & Thomas Luckmann & Hans-Georg Soe,ner, Erscheinungsformen von Charisma – 
Zwei Päpste, i W. Gebhardt & A. Zingerle & M. N. Ebertz (red.), Charisma – Theorie, Religion, Politik 
(Berlin & New York: de Gruyter, #$$(). 

34 José van Dijck & Thomas Poell, Understanding Social Media Logic, i Media and Communica-
tion #.# (!"#(), s. !–#*. 

35 Nicholas J. Cull, Public Diplomacy: Foundations for Global Engagement in the Digital Age 
(Cambridge: Polity Press, !"#$); Philip Seib, Religion and Public Diplomacy: Global Public Diplomacy 
(New York: Palgrave Macmillan, !"#(). 

36 Giuliana Chamedes, A Twentieth-Century Crusade: The Vatican’s Battle to Remake Christian 
Europe (Cambridge, MA & London: Harvard University Press, !"#$). 
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Mediatisering och kyrkan 
Kennerbergs avhandling visar att uteslutning av medlemmar kraftigt minskade un-
der slutet av !&$$-talet.37 Nätverkssamhället innebar att makten decentraliserades, 
vilket vi kan se i exemplet på hur omgifte kom att *yttas från biskopen och kyrkan 
till prästen och paret. I Kennerbergs församlingar kom frågan om uteslutning att 
*yttas till individen, och Kennerberg anger som orsak att makten över individen 
hade minskat på grund av konkurrensen mellan församlingarna. Om man uteslöts 
kunde man välja en ny församling.38 

Minskningen av uteslutningar reser slutligen frågan om varför. Den tentativa 
utgångspunkten är uppkomsten av nätverkssamhället. I min de(nition av nät-
verkssamhället så handlar det om att växla från att äga information till att använda 
information för att etablera relationer, framför allt i relation till bredare folklager. 
Detta sker genom det som Hjarvard kallar mediatisering. Mediatiseringen påverkar 
religionen utifrån tre perspektiv, enligt Hjarvard. För det första så innebär media-
tiseringen att media blir den viktigaste och primära källan till information om re-
ligion. För det andra medför media en direkt tillgång till källorna som skapar en 
kritisk horisont till experterna, vilket i synnerhet framträder i religiösa frågor. För 
det tredje så uppstår subkulturer inom samfunden eller mellan samfunden som 
huvudsakligen existerar, eller uteslutande existerar, via sociala medier.39 

Castells menar i detta sammanhang att makt framträder på ett nytt sätt genom 
mediatiseringen. För att tydliggöra detta skifte gör Castells en skillnad mellan mass 
media och mass self-communication.40 Det är skiftet till mass self-communication 
som förändrar maktförhållandena i nätverkssamhället. Istället för lokala religiösa 
auktoriteter vänder sig folket till sociala medier och internet där källorna ofta är 
direkt åtkomliga. Subkulturerna uppstår som ett alternativ till religiösa auktorite-
ter, antingen i direkt opposition till dessa, eller som ett komplement till religiösa 
auktoriteter. Det medför att mediatiseringen skapar en osäkerhetens dimension 
där allt kan ifrågasättas. Denna osäkerhet är viktig för demokratin, om vi följer 
 

37 Kennerberg. Innanför eller utanför, s. (##–(*!. 
38 Kennerberg. Innanför eller utanför, s. (##–(*!. 
39 Jfr Stig Hjarvard, The Mediatization of Religion: A Theory of the Media as Agents of Religious 

Change, i Northern Lights ' (!""&), s. $–!'; Stig Hjarvard, The Mediatization of Religion: Theorising 
Religion, Media and Social Change, i Culture and Religion #! (!"##), s. ##$–#(+; Stig Hjarvard, The Me-
diatization of Culture and Society (London: Routledge, !"#(); Stig Hjarvard, Mediatization and the 
Changing Authority of Religion, i Media, Culture & Society (& (!"#'), s. &–#%. 

40 Castells introducerar skillnaden mellan mass media och mass self-communication i sin artikel 
om makt i nätverkssamhället, och lägger till detta perspektiv i förordet till andra upplagan av sin trilogi. 
Se vidare: Castells, Communication; och Castells, Network Society, s. xxx. 
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Hanna Arendts tankar, och fungerar som ett värn mot totalitära strukturer.41 Sam-
tidigt så applicerade Arendt sin teori i relation till ideologier och inte i relation till 
mediatisering. Problem uppstår när osäkerheten är bestående och där alla former 
av makt eller auktoritet har svårt att vinna legitimitet, vilket i sin tur undergräver 
den kollektiva viljan, och därmed klassiska demokratiska beslutsprocesser.  

Uppkomsten av nätverksförsamlingen 
År !&&" lanserade Johannes van der Ven sin bok om kontextuell ecklesiologi. I den 
boken konstaterar han att dagens församlingar är nätverksbaserade, vilket innebär 
att den geogra(ska församlingen transcenderas av olika former av intressen som 
knyter samman församlingen istället för geogra(n.42 Det medför att människor 
hellre väljer att färdas en timme för att närvara vid en gudstjänst som bättre stäm-
mer in med deras preferenser än väljer en mer närliggande församling. Uppkoms-
ten av nätverksförsamlingen hänger samman med framför allt tre villkor, såsom jag 
ser det. För det första att tillräckligt många väljer församlingen på grund av gemen-
samma intressen istället för geogra(skt avstånd. För det andra att församlingen be-
traktar sig själv som huvudsakligen uppbyggd kring ett gemensamt intresse och 
inte geogra(sk närhet. För det tredje att församlingen väljer praktiska lösningar 
som bekräftar såväl medlemmarnas som församlingens självsyn och därmed använ-
der olika former av media som transcenderar den lokala geogra(n. 

Castells identi(erar makt i nätverkssamhället med ”the relational capacity that 
enables a social actor to in*uence asymmetrically the decisions of other social ac-
tor(s) in ways that favor the empowered actor’s will, interests, and values”. Det 
innebär att makt enligt Castells är förmågan att in*uera andras beslut.43 Jag (nner 
Castells de(nition av makt vara alltför vag för att tjäna syftet att förstå hur nät-
verksförsamlingen fungerar. Istället föredrar jag Giddens de(nition där makt är 
”‘transformative’, the capability to intervene in a given set of events so as in some 
way to alter them”, och vidare ”the capability to e,ectively decide about courses 
of events, even where others might contest such decisions”.44 Giddens syn på makt 
är transformativ, det vill säga makt handlar inte enbart om att påverka beslut, utan 
 

41 Arendt utvecklar Descartes princip om tvivlets roll för utveckling i sin bok Hanna Arendt, Hu-
man Condition (Chicago & London: The University of Chicago Press, #$+&). Jag benämner denna di-
mension ”Space of Uncertainty” som inte riktigt har en bra svensk motsvarighet. 

42 Johannes van der Ven, Ecclesiologie in Context (Kampen: Kok. #$$().  
43 Castells, Communication, s. #". 
44 Anthony Giddens, A Contemporary Critique of Historical Materialism, vol. !: The Nation-State 

and Violence (Cambridge: Polity Press, #$&+), s. %–$. 
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också om förmågan att påverka en serie av händelser till förmån för en mer eller 
mindre förutbestämd slutlig konsekvens. Uppkomsten av nätverksförsamlingen 
innebär att man använder media för att såväl informera som formera de som är 
intressenter till församlingen. Genom att använda medier på detta sätt uppstår en 
mediatisering av församlingen. Mediatiseringen leder till ett skifte, om vi följer 
Hjalvard och Castells, där tidigare auktoriteter delvis byts ut mot olika former av 
medier som tillhandahåller information, vilket medför att en osäkerhetens dimens-
ion uppstår som leder församlingens medlemmar till en mer kritisk inställning. 
Ledningen blir därigenom beroende av meta-narrativ som symboliserar de intres-
sen som håller samman församlingen. Sådana meta-narrativ kan vara abortmot-
stånd, bibeltroende narrativ, och andra identitetsbärande narrativ. Dessa meta-
narrativ kan tyckas vara rationellt diskursiva, men är snarare retoriska i stil med hur 
predikningar fungerar, det vill säga de kommunicerar information som redan är 
känd och som mynnar ut i ett amen. Genom att använda meta-narrativet kan led-
ningen delvis påverka sina intressenter att koppla samman dessa med nya föreställ-
ningar eller åsikter, men utan den kopplingen är det svårt att styra gemenskapen. 

Castells de(nition av makt är närmast ett tillkännagivande av hur makten inte 
bara har decentraliserats utan det har också blivit svårare att styra processer för att 
uppnå en önskvärd konsekvens. Istället blir kompromisser vanliga, och för att le-
dare skall fortsätta vara populära är det viktigare att knyta till sig meta-narrativen 
än att försöka utfärda löften som ändå är svåra att upprätthålla. Nätverksförsam-
lingen kännetecknas av förlusten av ”deliberative control” där verklig makt, utifrån 
Giddens de(nition, har reducerats till vad Castells benämner ”power to in-
*uence”. För att kunna hantera denna osäkerhet i maktutövningen skapas ofta inre 
kärnor i nätverksförsamlingarna där de *esta av besluten fattas medan *ertalet ut-
gör stödtrupper som reproducerar meta-narrativet. 

Sammantaget leder upprättandet av nätverksförsamlingen till att fokus *yttas 
från att verkställa beslut till att legitimera ledningen genom att skapa och upprätt-
hålla gemensamma intressen, med så kallade meta-narrativ. Så länge som intresses-
fären bibehålls kan makten legitimeras. I vissa fall kan intressesfären vara så stark 
att makten kan legitimeras trots anklagelser om korruption, bristande moral, och 
tom dubbelmoral. 

Mediatisering och kyrkotukt 
Det feodala systemet byggde på att makten var given från ovan. Inom det kristna 
romerska riket (ck kejsaren sin legitimitet från kyrkan och kyrkan från Gud. Detta 
skapade en institutionell lydnad som motiverade kyrkotukten. Detta förhållande 
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ifrågasattes av baptisterna som istället betonade att varje döpt kristen hade en di-
rekt relation med Gud, och fokus lades därför på det rätta dopet som en initiation 
till detta unika förhållande med Gud. Det korrekta dopet byggde inte på en sär-
skild dopordning, utan på att dopet föregicks av undervisning och en personlig 
bekännelse.45 Det som motiverade kyrkotukten var att de som var döpta skulle leva 
sitt liv i dopets tecken, vilket innebar ett förnyat liv, förnyat inifrån den enskilde. 
Lydnaden mot Gud var en essentiell del i detta livet, och lydnaden mot försam-
lingen förkroppsligade detta förhållningssätt. I båda fallen motiverades kyrkotuk-
ten av ett lydnadsförhållande. Lydnadsförhållandet upprätthölls i sin tur genom 
ett kommunikativt mönster som var hierarkiskt, oavsett om det var lokalt eller in-
ternationellt. I motsats till nätverkssamhället, så var hierarkiskt uppbyggda system 
ofta beroende av en arkandisciplin. Information förmedlades på ett kontrollerat 
vis, vilket gjorde att meta-narrativet, oavsett om det var i Vatikanen eller i försam-
lingen, kunde kontrolleras, utvecklas och förmedlas i förutbestämda kanaler för 
kommunikation. Med uppkomsten av nätverkssamhället blev det svårare att upp-
rätthålla en arkandisciplin. Meta-narrativet kunde inte kontrolleras som tidigare, 
och kommunikationen ägde rum utanför förutbestämda vägar. 

Om kyrkotukten tidigare motiverades utifrån ett lydnadsförhållande, började 
man nu motivera den utifrån kyrkotuktens inre logik. Man började öppet att dis-
kutera olika disciplinära ordningar och det ledde fram till att uppslutningen kring 
kyrkotukten minskade; nya kommunikativa mönster underminerade den tidigare 
givna enheten kring kyrkotukten.46 Gregory Wills argumenterar på ett liknande 
sätt utan att använda sig av bilden av nätverkssamhället, men vill hävda att man 
lyckades påverka det omgivande samhället, vilket minskade behovet av kyrkotuk-
ten. 

In fact, the more the churches concerned themselves with social order, the less they ex-
erted church discipline. From about #&*' to #,$', a period of expanding evangelical so-
licitude for the reformation of society, church discipline declined steadily. From tem-
perance to Sabbatarian reform, evangelicals persuaded their communities to adopt the 

 
45 Förutom vad som har nämnts ovan se också George B. Davis, Whatever Happened to Church 

Discipline, i Criswell Theological Review # (#$&%), s. (*+–('#; James Leo Garrett, Baptist Church Disci-
pline (Nashville: Broadman Press, #$'!); Josef Ludwig, The Relationship Between Sancti)cation and 
Church Discipline in Early Anabaptism, i Evangelical Journal #* (#$$'), s. %%–&+; Albert R. Mohler Jr., 
Discipline: The Missing Mark, i Mark E. Dever (red.), Polity: Biblical Arguments on How to Conduct 
Church Life (Washington: Nine Marks Ministries, !""#); Glenn S. Sunshine, Discipline as the Third 
Mark of the Church: Three Views, i Calvin Theological Journal (( (#$$&), s. *'$–*&". 

46 Det pågår en diskussion om att återuppliva kyrkotukten, framför allt i USA, men det är oklart 
hur mycket stöd det )nns för detta. Exempel på detta är Wyman Lewis Richardson, Walking Together: 
A Congregational Re!ection on Biblical Church Discipline (Eugene: Wipf & Stock, !""%). 
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moral norms of the society at large. As Baptists learned to reform the larger society, they 
forgot how they had once reformed themselves. Church discipline presupposed a stark 
dichotomy between the norms of society and the kingdom of God. The more evangeli-
cals puri!ed the society, the less they felt the urgency of a discipline that separated the 
church from the world.47 

Wills slutsats om att ju mer man lyckades att förändra det omgivande samhället, ju 
mer övergav man kyrkotukten är i högsta grad dubiös. För det första är det svårt 
att påvisa den direkta kopplingen mellan den omgivande förändringen, och mins-
kad motivation till kyrkotukt. För det andra torde det snarare handla om att man 
upplevde att man kunde förändra omgivningen, och inte begränsa sig till den egna 
församlingen enbart. En sådan möjlighet uppstod genom nya kommunikationsvä-
gar. Tiden från !)"$ till !&#$ som Wills studerar uppvisar ett samhälle som gradvis 
förändrar sitt sätt att kommunicera. Varför nöja sig med att förändra församlingen 
när vi kan förändra världen, blir den avgörande frågan. Tron blir här en motive-
rande faktor till samhällsförändring, och församlingen blir ett stöd i den samhälls-
förändringen. Kyrkotukten *yttas från den slutna församlingen till det allmänna, 
och förlorar därmed sin interna logik, och sin motiverande kraft. 

Av liknande skäl minskade uteslutningarna när skälen för dessa kom i öppen 
dager och ofta ifrågasattes eller (ck medlemmar att lämna.48 Resultatet blev att frå-
gan om kyrkotukt och disciplinära åtgärder kom att reduceras till präster och pas-
torer, men förblev i många samfund också knuten till äktenskapet, även om lut-
herska och anglikanska kyrkor till sist övergav också detta. I Sverige blev samhälls-
engagemanget och politiken en naturlig ersättning till det som tidigare bars av kyr-
kotukten. Värnandet av mänskliga rättigheter och partipolitiskt engagemang mo-
tiverades genom en personlig tro, och var ett sätt att leva ut sin kristna övertygelse. 
Församlingen blev ett stöd i detta. 

Avslutningsvis vill jag hävda att mediatiseringen av samhället och församlingen 
är en av de grundläggande orsakerna till varför kyrkotukten upphörde. Delvis stöd-
jer jag Wills, men menar att det inte är förändringen av samhället som motiverar 
denna utveckling, utan möjligheten att kunna förändra samhället. Denna möjlig-
het uppstår med nya kommunikationsvägar, *yttar kyrkotukten till den o,entliga 
arenan och transformerar församlingen till en intressegemenskap. 

Vad kommer detta att få för konsekvens för framtidens uteslutningar? Svaret 
på den frågan är för tidigt att ge ett bestämt svar på. Å ena sidan kommer vi nog 
fortsatt att se mindre av deliberativa uteslutningar, men å andra sidan så kommer 

 
47 Wills, Democratic Religion, s. #". 
48 Kennerberg, Innanför eller utanför, s. ((!–(*!. 
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starka meta-narrativ och gemensamma intressen att de(niera vissa samfund eller 
församlingar så starkt att såväl dogmatiska bestämningar som konfessionella be-
stämningar hamnar i bakgrunden. Det medför att vi förmodligen kommer att se 
ett ökat antal församlingar som de(nierar sig i enlighet med samfundets tro, men 
utöver detta har starka intressen som bestämmer ramarna för församlingens ex-
istens och som per de(nition utesluter vissa medlemmar. Jag har stött på försam-
lingar som till och med upprättar kontrakt med dopkandidaten innan upptagning, 
med utgångspunkter som hör samman med församlingens intressen. Det här ger 
ett nytt perspektiv på dopet. Om det sanna dopet i baptistisk teologi inte primärt 
har att göra med rätt dopordning, utan med rätt undervisning före dopet och en 
personlig bekännelse, så (nns det all anledning att tro att nätverksförsamlingens 
gemensamma intressen kommer att påverka betydelsen av rätt undervisning och 
vad en personlig bekännelse innebär. Uteslutningsfenomenet kanske inte kommer 
tillbaka i sin tidigare form, men *yttas bakåt till momentet innan dopet. Om så 
sker räcker det inte bara med en tro som följer samfundets ordningar, utan förut-
sätter också en livsåskådning som är förbunden med nätverksförsamlingens intres-
sen, som i mångt och mycket kommer att knytas till ett samhällspolitiskt intresse. 

Det låter kanske långsökt idag, men i en framtid kan mycket väl erkännandet 
av de mänskliga rättigheterna vara en förutsättning för medlemskap i vissa försam-
lingar, abortmotstånd en förutsättning i andra församlingar, ståndpunkter som i 
USA kan komma att förvandlas till om man är demokrat eller republikan. I samt-
liga fall handlar det dock om att framtidens församlingar kommer att de(niera sig 
innanför samhället istället för det som tidigare var fallet, utanför. Det medför ett 
paradigmskifte som kommer att förändra diskursen kring medlemskap och tillhö-
righet under #$$$-talet. 
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