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Året då allting började

”De verkliga aktivisterna hittar 
man numera i Svenska kyrkan”, 
konstaterade Dagens Nyheters 
kultursida senast i förra veckan.

Juluppropet om flyktingmot-
tagningen från Sveriges kristna 
råd och vårens kampanjer om 
vapenexport från Diakonia och 
”Katarinauppropet” är de mest 
aktuella uttrycken. För somliga 
är denna ”vänstervridning” ett 
självklart uttryck för ett i evang-
eliet grundat socialt engagemang 
ovan och bortom politiska etiket-
ter och partifållor, för andra ett 
skrämmande tecken på en socia-
listisk partipolitisering och ideo-
logisering av kyrkan.

Det världsekumeniska mö-
tet i Uppsala det revolutionära 
symbolåret 1968 ses ofta som av-
görande startpunkt för utveck-
lingen. Den utgångspunkten tar 
också idéhistorikern Johan Sun-
deen i sin just utkomna studie av 
vad han kallar ”68-kyrkan”, en 
framställning med vetenskapli-
ga ambitioner över 360 textsidor 
och 120 sidor därtill med käll-
förteckning och 1865 noter, som 
egentligen kräver en akademisk 

Revolutionsåret 1968 ses ofta som startpunkten 
för de ideologiska positioner som präglar Svenska 
kyrkan. En ny bok vill göra upp med det vänster-
dominerade åsiktskollektivet.

tidskrifts utrymme för att or-
dentligt granska.

I sitt fokus på frågan om kris-
tendom-marxism under en 
25-årsperiod koncentrerar sig 
författaren framför allt på Krist-
na studentrörelsen, Kriss, i viss 
mån också Kristna fredsrörel-
sen och socialdemokratiska Bro-
derskapsrörelsen. Hans tes är att 
det kring Kriss skapats och fort-
levt ett ”åsiktskollektiv” som i 
någon mening hållit ihop och 
så fått bestående inflytande ge-
nom att flera av kollektivets mest 
kända namn sedan blivit bisko-
par och universitetsprofessorer. 
Med Kriss som studieobjekt tar 
han ett ekumeniskt perspektiv 
och intresserar sig inte enbart för 
Svenska kyrkan.

SUNDEENS STUDIE ingår i ett större 
forskningsprojekt om ”Arvet ef-
ter 1968” finansierat av Ax:son 
Johnsonstiftelsen och lett av kän-
da namn inom Axesskretsen (ett 
”åsiktskollektiv” med annan lut-
ning).  Att författaren ogillar och 
hyser djup skepsis till sitt forsk-
ningsobjekt döljer han inte men 

lyckas ändå över lag hålla en 
hyggligt saklig ton i framställ-
ningen.

Valet att fokusera på Kriss har 
naturligtvis sina poänger. Ung-
domsförbund och studentrörel-
ser har alltid varit givna rekryte-
ringsmiljöer för framtida ledare 
och ansvarbärare i samhällsin-
stitutioner, folkrörelser och före-
tag. För kyrkor har studentrörel-
ser varit särskilt viktiga eftersom 
de i ett existentiellt trossamman-
hang givit plats både för ifråga-
sättande, nytänkande och för-
djupning under en avgörande fas 
av livet vid steget mellan att vara 
ung och vuxen. 

Man ”tar ut svängarna” i stu-
dentrörelser. Sundeen visar att 
dessa svängar i Kriss snabbt blev 
politiskt-ideologiskt allt snäva-
re marxistiska. Den skildringen 
går inte att motsäga. Sundeen ra-
dar citat och exempel som ofta är 
både olustiga och komiska. Men 
den svängningen bidrog ock-
så till att många av dem som får 
betydande plats i framställning-
en fortsatte ytterligare vänster-
ut och lämnade sammanhang-

en och sin kristna tro. Så små-
ningom försvann i praktiken hela 
rörelsen och förlorade sin roll i 
svensk kristenhet. Bland krist-
na ungdomar växte sig i stället en 
annan, mer så kallat evangelikal 
strömning stark.

FÖR DEN skull kan ju ”åsiktskol-
lektivet” från 60-70-talen i nå-
gon mening bestå. Men då mås-
te begreppet ”åsiktskollektiv” 
(som Sundeen har från den aka-
demiska idéanalysen) proble-
matiseras och inte bara likställas 
med marxistisk vänster.

TEXT: ANDERS MELLBOURN   

»Framför allt kan 
vi känna både sorg 
och besvikelse för 
att vi, trots att vi såg 
varningstecknen, 
blev del av en process 
där andligheten 
trängdes undan 
så mycket i den 
sociala väckelsen att 
helheten i tron alltför 
ofta gick förlorad.   

Det världsekumeniska mötet i Uppsala blev formerande för en hel  
generation unga kristna. Teologisk grundtanke både då och nu är att 
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andligt och världsligt inte kan hållas åtskilt.
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Hellre skulle jag tala om ett 
”engagemangs- eller perspek-
tivkollektiv” från 1960-talet 
bland kristna, grundat i dåtidens 
ekumeniska teologi med en be-
toning att andligt och världsligt 
inte kan hållas åtskilt i en tro som 
utgår från de nedersta och präg-
lat av den tidens kontext av Viet-
namkrig, befrielserörelser i tred-
je världen, rasism och en krossad 
Pragvår. 

Ingen undgick vid denna tid 
att ta del av och diskutera marx-
istiska texter. Men få var eller blev 
marxister i någon kvalificerad 
mening. Fler kallade sig krist-
na socialister, nästan alla kristen 
vänster.

Johan Sundeen visar på några 
ställen att han inte är omedveten 
om detta. Men genom sitt helt do-
minerande fokus på kristendom-
marxism kollektivansluter han 
många genom åren Kriss-enga-
gerade (anmälaren inbegripen) 
som här och var namndroppas till 
inte bara ”engagemangs”- utan 
också åsiktskollektivet.

Vi är säkert många som bett 
”Gud förlåta oss somliga rader” 

från den här tiden, även om vi 
mest är tacksamma för vad den 
gav i trosinspiration och livsin-
riktning. Framför allt kan vi kän-
na både sorg och besvikelse för 
att vi, trots att vi såg varnings-
tecknen, blev del av en process 
där andligheten trängdes undan 
så mycket i den sociala väckelsen 
att helheten i tron alltför ofta gick 
förlorad.   

KAMPEN MOT rasism och frigö-
relse i södra Afrika var sanno-
likt det som starkast engagerade 
den kristna vänstern under den 
här tiden men får av oklar anled-
ning ingen plats i boken. Trogen 
sitt perspektiv ägnar författa-
ren i stället bokens fallstudier åt 
Maos Kina, 1980-talets fredsrö-
relse, sandinisternas Nicaragua 
och kontakterna med Östtysk-
land, DDR. Här blir analysen mer 
hätskt polemisk och jag lämnar 
åt de apostroferade som kan att 
själva bäst svara på angreppen.

Från egna erfarenheter vill 
jag beklaga författarens misstro 
både mot uppriktigheten i en-
gagemanget för icke-våld, pro-

testerna mot kärnvapenupprust-
ningen och kontakterna i DDR.

DET VAR ingen slump att nyhets-
redaktionerna bara hade Kristna 
fredsrörelsen att ringa för att få 
veta något när den dittills okände 
latinamerikanske icke-våldsför-
kämpen Adolofo Perez Esquivel 
1980 fick Nobels fredspris. Kon-
takterna med kristna studenter i 
DDR, där jag var med, förutsat-
te inte sällan aktsamhet och ba-
lansakter i ordvalet. Men jag är 
förtröstansfull att vi (trots att 
Stasi-informatörer säkert fanns i 
lokalen) i dessa möten gav ett li-
tet bidrag till att vidga sprickorna 
i den mur som till slut föll 9 no-
vember 1989.

För de östtyska präster som 
under 1980-talet fick besöka Sve-
rige öppnades perspektiven. En 
av dem var Joachim Gauck, i dag 
(snart avgående) president i För-
budsrepubliken Tyskland. 

Som han sa när jag intervjua-
de honom för tidningen Sända-
ren 2009:

– Sverige betydde frihet, inte 
bättre socialism.

»Jag ser hur bekräftelsen blir till bränsle. Jag förstår att det känns  
befriande, berusande. Jag känner igen det från en annan värld.

EMANUEL KARLSTEN, 
krönikör i GP, ser hur främlingskritikernas behov av legitimerande kändisar går igen från hans barndoms kyrka. 
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Sista panelen på Sonens fönster i Uppsala domkyrka sätts på plats. 
 FOTO: HENRIK VIBERG

– Det känns jättebra att vi är fär-
diga. Äntligen, efter alla dessa år, 
har vi slutfört projektet! säger 
Linda Kvarnström, ansvarig glas-
målerikonservator, i ett press-
meddelande.

För två år sedan besökte Kyr-
kans Tidning arbetet med kon-
serveringen av Sonens fönster 
i Uppsala domkyrka, Sveriges 
största figurativa glasmålning.

Linda Kvarström sa då att det 
var en stor händelse för hela kon-
servatorssverige ”eftersom glas-
målerikonservering inte har fun-
nits i landet tidigare”.

Fönstret tillverkades 1892 och 
när det 2013 vars dags för kon-
servering startades Uppsala 
domkyrkas glasmålningsateljé. 

Då var det första gången ett helt 
kyrkfönster skulle konserveras 
på plats i Sverige. Totalt har 107 
paneler med en sammanlagd yta 
på 50 kvadratmeter konserverats. 

Efter tre och ett halvt år är ar-
betet nu slutfört. Den sista pane-
len sattes på plats fredagen 13 ja-
nuari.

– Glasmålningen var i stort be-
hov av åtgärder. Den led av ett 
omfattande bortfall av bemål-
ningen, sprickor i glas och bly-
spröjs och en kraftig nedsvärt-
ning av ytan, säger Linda Kvarn-
ström.

Arbetet med Sonens fönster 
har följt internationella riktlin-
jer. Panelerna har återmonterats 
med ett yttre skyddsglas. I dag 
sitter glasmålningen i ett inom-
husklimat, vilket innebär att det 
tar mycket längre tid tills nästa 
gång den behöver underhåll.

SARA FROM
010-199 34 75
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Ny lyster  
i domkyrkan
Efter drygt tre års konserve-
ring är Sonens fönster 
äntligen klart. Den sista 
panelen har satts på plats 
och scener ur Jesus liv 
framträder med en ny lyster i 
Uppsala domkyrka.

Unga dras till 
laestadianismen
Laestadianismen växer bland de 
unga. Det menar Lis-Mari Hjort-
fors, doktorand vid Vaartoe – 
centrum för samisk 
forskning. I förra 
veckan presente-
rade hon en del av 
sitt avhandlings-
arbete om Laes-
tadianismen och dess 
betydelse för lulesamerna. 

Hjortfors har intervjuat männ-
iskor som berättar om väckelse-
rörelsen avgörande roll för möj-
ligheten att bevara språk och 
identitet, och om hur grundaren 
Lars Levis tanke om en rörelse 
med både religiöst och socialt 
ärende fortfarande lever.

– Bilden av laestadianismen 
fokuserar ofta på att den är 
konservativ. Jag vill visa att den 
också har andra sidor, säger hon 
till Sveriges Radio.

Stort intresse för 
kompositionstävling
Runt 300 bidrag kom in till den 
kompositions- och psalmdiktar-
tävling som Stockholms stifts 
kyrkosångsförbund utlyste i 
våras. Bidragen tävlar i fem ka-
tegorier, varav ”blandad kör med 
orgel/piano” var populärast. I 
varje kategori har juryn valt ut en 
vinnande text som tonsatts av 
Georg Riedel eller Paula af Malm-
borg Ward. De nya psalmerna 
sjungs för första gången i Oscars 
kyrka den 4 februari. 

PÅ GÅNG


