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Kapitel 1.
Frälsningsarmén (FA) räknar sitt ursprung från den väckelse som uppstod omkring William Booth
(1829–1912) i East End, London 1865. Väckelsen ledde till startandet av The Christian Revival
Association. Efter en tid antog man namnet The Christian Mission. Redan från början anställdes
evangelister som även kallades missionärer. År 1878 bytte man namn till Salvation Army (SA) och
medarbetarna kom att benämnas officerare.1
Enligt Reglemente för officerare i FA är officerare kvinnor och män som, på grund av en gudomlig
kallelse, har lämnat sina tidigare sysselsättningar och yrken och invigt sina liv för att tjäna Gud och
sina medmänniskor. Dessa har slutfört fastställd utbildning, mottagit officersfullmakt och är –
såvida inte pensionerade – inbegripna i heltidstjänst i FA.2
I centrum för denna uppsats står officerskapet i FA som kommer att studeras med utgångspunkt
från general Erik Wickbergs (1904–1996, stabschef 1961–1969, general 1969–1974) tal,
predikningar och artiklar. Detta kommer att ske utifrån fem olika perspektiv som kan tänkas prägla
officerskapet.
Erik Wickberg föddes i Sverige men bodde som barn och tonåring även i London, Berlin och
Bern. Hans föräldrar var officerare i FA och därför blev det åtskilliga flyttningar för Erik Wickberg
men dessa hade också med krigsutbrottet 1914 att göra. Han utbildades till officer i London och
mycket snart sändes han tillbaka till Tyskland där han under åren 1925–1934 kom att arbeta som
undervisningssekreterare på Officersskolan och sekreterare och tolk till ledaren för FA. Därefter
blev Erik Wickberg undersekreterare för FA:s arbete i Europa vid internationella högkvarteret
(IHK) i London. Några dagar före krigsutbrottet 1939 sändes han till Sverige för att biträda ledaren
för FA i Sverige, kommendör Karl Larsson (1868–1991, FA:s ledare i Sverige 1935–1945), i frågor
som hade med FA i Europa att göra. Erik Wickberg kom att sköta förbindelserna med de länder i
Europa som på grund av kriget inte kunde ha någon kontakt med IHK. Det var på Erik Wickbergs
förslag till Karl Larsson som de formella relationerna under kriget bröts med FA:s ledning i
London. Detta för att undvika politiska förvecklingar.3 I samband med krigsslutet organiserade han
ett humanitärt efterkrigsarbete i Norge och Tyskland med hjälp av svenska officerare. Efter denna
tid hade Erik Wickberg ledande uppgifter i FA i Sverige, Schweiz och Tyskland. 1961 blir han
stabschef, generalens närmaste man och mellan åren 1969–1974 är han FA:s ledare med titeln
general.4
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För att förstå varför Erik Wickberg är utgångspunkten vill jag först teckna en bild av den
osäkerhet som kännetecknar FA:s ecklesiologi med dess tillhörande ämbetssyn. Detta är sedan
något jag vill återkomma till i kapitel 6. Det är först under Erik Wickbergs tid som general som
officersuppdraget börjar att analyseras på allvar och det är i slutet av hans ämbetstid som officerare
börjar efterfråga en ”officerskapets teologi”.5
FA har sedan länge varit en världsvid rörelse som för närvarande finns i 128 länder. I FA finns
idag 25 000 officerare varav 16 000 är i aktiv tjänst.6 Jag kommer att använda ordet officerskap som
ett heltäckande begrepp för allt det som det kan innebära att vara en officer i FA. Detta är en
vedertagen term som används i FA:s sammanhang och som jag kommer att utveckla närmare i
teoriavsnittet.7
Ända sedan verksamheten tog fart i Londons slumområden 1865 och fram till våra dagar har
FA haft svårt att hitta sin ecklesiologiska identitet och detta har i sin tur bidragit till att det inte varit
lätt att hitta en definition på den enskilde officeren. Är hon/han en präst eller en evangelist? Är
hon/han lekman eller en person med ett särskilt ämbete? 1978 fattade FA:s tionde general Arnold
Brown (1913–2002, general 1977–1981) beslutet att FA skulle använda beteckningen ordination
när nya officerare invigs för tjänst i rörelsen och detta är något som blivit föremål för diskussion i
många år. I FA-historikern Harold Hills avhandling Leadership in The Salvation Army: a Case Study in
Clericalisation kan man följa en utveckling där officersrollen utan tvekan blir mer och mer prästerlig.8
Det intressanta är att beslutet om ordination fattas trettio år innan FA i dokumentet An Ecclesiological
Statement 2008 förklarar sig vara kyrka:
Under årens lopp har FA gått vidare i sin framväxande självförståelse och andras uppfattningar från
att vara en parakyrklig och evangelistisk väckelserörelse (först under namnet The Christian Mission)
till att bli en kristen kyrka med permanent mission till de icke-frälsta och de marginaliserade.
Frälsningssoldater är fortfarande nöjda med att helt enkelt kallas ”Armén”, eller en mission eller en
rörelse, eller för vissa ändamål, en välgörenhetsorganisation. Alla dessa beskrivningar kan användas
vid sidan av ordet kyrka. Med dess mångfacetterade identitet är FA välkommen och tar plats vid det
ekumeniska bordet på lokal, nationell och internationell nivå.9

Denna text har rubriken ”En kyrkosyn för FA” där man också informerar om det symposium om
teologi och etik i Johannesburg som hade kyrkosynen som sitt speciella tema. Det är samtalen
under denna konferens som sedan leder fram till dokumentet An Ecclesiological Statement in the Body
of Christ och som sedan finner sin plats i The Salvation Army Handbook of Doctrine som utges 2010
och utkommer i svensk översättning 2012.
Fortfarande verkar dock den ecklesiologiska identiteten något osäker och man får intryck av att
FA:s eget folk är nöjda med status quo men att ett försök till en egen kyrkoidentitet ger FA en mer
Burrows & Court 2012, s.155
SA Army Year book 2017 s. 32
7 Hill 2017, s. 93
8 Hill 2006
9 Handbok i FA:s lärosatser 2012, s. 281
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självklar plats som en del i den universella kyrkan dit man länge har räknat sig. Denna
ecklesiologiska ambivalens bekräftas av Harold Hill i sin nämnda bok från 2006 där han konstaterar
att FA:s officiella försök att beskriva sin ecklesiologi har kännetecknats av en fortsatt tvetydighet.10
Det ska bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen och då gäller det även inställningen till
sakramenten. FA som har sitt ursprung i den metodistiska väckelsen har inte förvaltat sakramenten
sedan 1883 men betraktar sig som ett ”sakramentalt folk och en sakramental gemenskap” enligt
Handbok i FA:s lärosatser. I samma avsnitt finns det en redogörelse för FA och sakramenten där
man menar att det är Gud som ledde FA fram till beslutet att upphöra att använda sig av dop och
nattvard. Man menar att detta förhållande blir en påminnelse om att inte lita på det yttre istället för
att lita till den nåd som sakramenten är ett tecken på. Sista meningen i detta avsnitt väcker mitt
intresse: ”Men vi vill också vara vaksamma mot möjligheten att ett förbiseende av tecknet kan leda
till försummelse av den verklighet som representeras”.11 Den tidigare påvisade tvetydigheten i det
ecklesiologiska uttalandet tillsammans med ovanstående citat kan tyda på att de ecklesiologiska
samtalen kommer att fortsätta och där också samtal om sakramenten skulle kunna ingå. Hela
Harold Hills avhandling påvisar att en liknande tvetydighet finns också när det gäller
frälsningsofficerens ställning. Han skriver:
A strand of uncertainty and ambiguity about the Army’s attitude to the character of its clerical group
has been noted. On one hand the Army was reluctant to describe itself as a church or to regard its
officers as clergy, while on the other hand it was willing to do both of these when they might appear
to be its practical advantage or made its members feel better about themselves.12

Är hon/han en del av lekfolket eller finns det ett särskilt ämbete som kan liknas vid prästens eller
pastorns ämbete i den protestantiska delen av kyrkan? Detta är en fråga som följer FA:s historia
ända från första början och samtidigt är ängsligheten stor för att Petrus ord i Nya testamentet
(1 Petr 2:5–10) om det allmänna prästadömets förverkligande ska komma att förminskas. Skulle
detta ske kan officerskapet bli alltför exklusivt i relation till soldatskapet och leda till en passivisering
av detta. Harold Hill konstaterar att det är under de senaste femtio åren som samtalen om
officerskapets innehåll har blivit ett stort och betydelsefullt samtalsämne i t ex officerarnas egen
tidskrift The Officer, på ledningskonferenser och i andra ledningssammanhang.
Det är alltså under Erik Wickbergs sista tid som stabschef och under hans tid som general som
samtalen om officerskapet kommer igång på allvar och i slutet av hans ämbetstid börjar även frågan
om officerskapets teologi att ställas på ett mera öppet och officiellt sätt. Detta gör att fokus riktas
mot Erik Wickberg men också mot hans tid som general. Man kan ställa sig frågan om något i hans
tal, predikningar och artiklar gör att dessa frågor lyfts upp till ytan. Samma fråga kan man även
ställa sig vad det gäller innehållet i hans andliga budskap till denna stora men klart avskilda grupp
Hill 2006, s. 125
Handbok i FA:s lärosatser 2012, s. 284–285
12 Hill 2006, s. 127
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och vad han förmedlar överhuvudtaget. Kanske man kan se att den ecklesiologiska tvehågsenhet
och ambivalens som kommer till uttryck i Harold Hills forskning och i skrivningarna i den senaste
upplagan av Handbok i FA:s lärosatser speglas redan hos Erik Wickberg?
En annan anledning till att jag väljer Erik Wickberg som utgångspunkt beror på att jag har i en
tidigare uppsats vid Teologiska institutionen i Uppsala studerat hans predikantskap och i samband
med detta studium funnit att hans många tal, predikningar och artiklar då han vänder sig till
officerare i hela världen är ett outforskat fält.13 Hans insatser måste ha påverkat den stora världsvida
officerskåren på olika sätt. I boken A Field for Exploits, Training Leaders for The Salvation Army beskrivs
Erik Wickberg som statsmannalik och som en framstående teolog. Han betraktades även som en
klok administratör där hans ledarskap präglades av akademisk känslighet och där han omsorgsfullt
ledde FA genom en tid av stora förändringar.14 Erik Wickbergs stabschef under generalsåren,
kommendör Arnold Brown, såg honom som en brinnande evangelist som uppmuntrade 25 000
officerare och 3 miljoner soldater att målmedvetet arbeta för människors omvändelse.15
Allt detta väcker mitt intresse och det är mot denna bakgrund och ovan nämnda presentation
av Erik Wickberg jag vill formulera syftet och mina forskningsfrågor. Fokus kommer att ligga på
analysen av officerskapet men eftersom jag har upptäckt att officerskapet och sökandet efter en
ecklesiologisk identitet så intimt hör samman så kommer jag även att beröra något av detta.
Syfte och frågeställningar
I nära 14 år hade Erik Wickberg stora möjligheter att påverka synen på officerskapet först som
stabschef och sedan som general. Syftet med denna uppsats är därför att söka beskriva, förklara
och förstå Erik Wickbergs sätt att identifiera och beskriva officerskapet. Det är angeläget att ta reda
på mer om detta eftersom sökandet efter en officerskapets teologi blir så påtagligt under hans tid.
Det är först på tidigt 2000-tal som radikala förändringar sker gällande officerarnas villkor. Därför
finns det skäl att förmoda att det som framkommer gällande officerskapet under Erik Wickbergs
tid kommer att prägla de kommande 30 åren. Därför vill jag ställa följande frågor:
1. På vilket sätt identifierar och beskriver Erik Wickberg officeren i FA?
2. Hur ser hans idealbild av officerskapet ut?
3. Hur motiverar han officerens ledarskap teologiskt?
4. På vilka sätt yttrar sig sökandet efter en officerskapets teologi under hans ämbetsperiod?
Sedan dessa frågor besvarats är det motiverat att ställa frågan:
5. Vilken ecklesiologi kommer till uttryck i hans framställningar av officerskapet?

Axelsson 2016
Burrows & Court 2012, s. 220
15 Winterhager & Brown 1974
13
14

8

Sammantaget kommer svaren på frågorna att bidra till att ge en helhetsbild av hur Erik Wickberg
såg på officerskapet och hur den officiella synen på officerskapet utvecklades under hans tid.
Forskningsöversikt
Det är svårt att hitta något om Erik Wickbergs syn på officerskapet i det som skrivits om honom. I
samband med hans tillträde som general 1969 skrev Bernhard Watson boken The Ninth General och
i samband med hans pensionering 1974 skrevs festskriften Vocation and Victory, An International
Symposium in honour of Erik Wickberg som till största delen är artiklar i olika teologiska ämnen.16 I
båda dessa böcker får man dock en uppfattning om hur han ser på sitt eget officerskap i relation
till förkunnelsen och hans iver att nå människor med evangelium.
Därför blir följande ett försök att visa på aktuell forskning inom ecklesiologin som helt eller delvis
har ett explicit fokus på officerskapet, dess identitet, officerskapet som fenomen och vilka
perspektiv på officerskapet som forskarna lyfter fram. Det finns också internationellt sett en rik
flora av ecklesiologisk forskning om FA där officerskapet nämns mera allmänt men detta tar jag
inte upp i min översikt. I de nordiska länderna är forskningen om FA överhuvudtaget mycket
sparsam. Det som jag kommer att nämna om i översikten har någon form av anknytning till mitt
ämnesval.
I följande forskningsöversikt begränsar jag mig också till de senaste trettiofem åren med ett par
undantag. Det är först i samband med receptionen av BEM-dokumentet som man kan tala om en
regelrätt ecklesiologisk forskning. Kyrkovetaren Arne Olsson bekräftar detta i sin D-uppsats
Ecklesiologisk reflexion i Frälsningsarmén – Ecklesiologi för en icke-kyrka med sakramentalitet utan sakrament
då han beskriver hur tjugotalet arbetsgrupper studerade och formulerade svar på frågor om dop,
nattvard och ämbete.17 Aldrig tidigare hade frågan om ämbete och tjänst blivit föremål för ett så
noggrant studium. Arne Olsson visar att FA tog vara på möjligheten att påbörja en ecklesiologisk
forskning i syfte att bl a tydliggöra sin identitet inför omvärlden inte minst gällde detta i de
ekumeniska sammanhangen. Han finner även att FA mer och mer antar självbilden att vara en
kyrka och noterar överraskande hur man beskriver sig från ett sakramentalt perspektiv.
Arne Olsson påvisar också att som en direkt följd av FA:s svar på BEM-dokumentet skrev
kommendör Philip Needham boken Community in Mission. A Salvationist Ecclesiology.18 Han nämner
att under pionjärtiden var det varken utbildningsfrågor eller frågor om identitet som stod i
förgrunden. Det som präglar bilden av officerskapet är den stora pionjärandan och det helhjärtade
engagemanget. Man var en armé i syfte att söka upp dem som inte sökte sig till kyrkorna. I själva

Watson 1969; Winterhager & Brown 1974
Olsson 2011, s. 16
18 Needham 1987
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verket försökte man ta avstånd från allt som kunde upplevas kyrkligt. Trots detta blev man ändå
tidigt ”kyrka” för många av de nyomvända. Denna ambivalens fick följder även för officerskapet.
Shaw Clifton, teolog, jurist och officer var FA:s general 2006–2011. I doktorsavhandlingen i
Moral and Social Theology Crown of Glory, Crown of Thorns skriver han bl a om officerens
ställningstaganden under boerkriget och de båda världskrigen.19 I boken Who are these salvationists?
An analysis for the 21st Century ser han på FA som en sakramental rörelse. Clifton analyserar från
olika perspektiv om FA kan betraktas vara en kyrka eller inte och vilka konsekvenser detta får för
officerskapet.20
Den forskning som har betytt allra mest för att genomlysa officerskapets identitet i förhållande
till det allmänna prästadömet är majoren och kyrkohistorikern Harold Hills bok Leadership in the
Salvation Army, a Case Study in Clericalisation som bygger på hans doktorsavhandling.21 Denna är en
omfattande studie där han påvisar riskerna med en tilltagande klerikalisering. Hill pekar på
intressanta fakta där FA:s ledning ibland är mån om att officerarna inte ska jämföra sig med pastorer
eller präster samtidigt som de vid olika tillfällen kräver att allmänheten och kyrkliga ledare ska se
officerarna som likvärdiga med dessa. Hill pekar också på dilemmat att samtidigt som officerskapet
blir mer och mer ett prästerligt arbete så märker han att det allmänna prästadömet i FA försvagas.
Ett år senare utvecklar han detta i uppsatsen The Salvation Army and the Priesthood of all Believers. I
uppsatsen visar han också på riskerna med statustänkande där kvasimilitära titlar kan göra att
hierarkiskt tänkande förstärks och uppmuntras.22 Dessa ämnen följs sedan upp 2017 i Harold Hills
bok Saved to Save and Saved to Serve, Perspectives on Salvation Army History. Boken är en kritisk och
analytisk studie inte minst gäller detta synen på officerskap och ledarskap. Han nämner även Erik
Wickberg vid fem olika tillfällen men då handlar det inte explicit om Erik Wickbergs syn på
officerskapet utan snarare om hans syn på ett mera decentraliserat styrelsesätt.23
En svensk officer som också har intresserat sig för officerskapets identitet i jämförelse med
präster och pastorer är överstelöjtnant och Doctor of Ministry Inger Lundin i avhandlingen The
Ministry of the Salvation Army Officer in Comparison with the Ministry of other Servants of the Word of God.
Especially with Regard to its Roots in the Methodist Church. Tyvärr har denna avhandling inte
uppmärksammats av FA i Sverige. FA:s starka rötter i metodismen gör avhandlingen speciellt
intressant.24
Det finns två nordiska avhandlingar som bl a behandlar officerarnas ställning i relation till de
lutherska prästerna. I båda sammanhangen kan man tala om en luthersk salvationism. Redan 1975
skrev den finske kommendören Thor Wahlström en licentiatavhandling i praktisk teologi
Clifton 2015
Clifton 1999
21 Hill 2006
22 http:/www.Armybarmy.com/Journal of Aggressive Christianity 2007, October–November sid 43, The Salvation
Army and the Priesthood of all believers (läst 3/7 2018).
23 Hill 2017
24 Lundin 1999
19
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Frälsningsarmén i Finland som trossamfund.25 Han kommer till slutsatsen att FA kan betraktas som en
orden inom den ”allmänneliga kyrkan”. I detta sammanhang redogör han för hur de lutherska
prästerna betjänar frälsningssoldater vid nattvardsgudstjänster, dop, bröllop och begravning. 2015
skrev kommendören och kyrkohistorikern Gudrun Lydholm doktorsavhandlingen Save souls, grow
saints and serve suffering humanity. The development towards Registration as a faith Community in The Salvation
Army in Norway with focus on the period 1975–2005. Även hon tar upp officerens ställning i ett lutherskt
sammanhang. 26
I sina tal, predikningar och artiklar nämner Erik Wickberg om officersbristen redan i slutet av
1940-talet och detta är något som han ständigt återkommer till. Han ser också med oro på att
många lämnar sin tjänst. Frälsningssoldaten och socialarbetaren Petra Kjellen Brooke, Oslo nämner
i sin masteruppsats Frelse i Frelsesarmeens sociale och diakonale arbeid, mål och metode om de konsekvenser
som uppstår när officersbristen blir stor och när sociala institutioner besättes med annan personal
där inte heller inte alla är frälsningssoldater.27
Det är värt att nämna ytterligare en norsk masteruppsats Called to Service, The Norwegian Salvation
Army Officer från 2014 skriven av Jens Inge Flataas. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i
motivationen och den personliga kallelsen och beskriver sedan ledarskap och strategier hos norska
frälsningsofficerare. Författarens viktigaste material hämtar han från intervjuer med 12 officerare
och från en gruppintervju.28
Major Eva R Geddes doktorsavhandling i kristet ledarskap Shaping and Sustaining a Community in
Covenant Retention of Salvation Army Officers in U.S.A. Eastern Territory tar upp frågan om att åtskilliga
officerare lämnar sin tjänst efter ett antal år. Hon tar upp kopplingen mellan det förbund man
skriver på som ny officer att tjäna Gud i FA och förhållandet att det ändå är många som slutar som
officerare. I summeringen nämner Eva Geddes förebyggande åtgärder för hur kallelsen kan
fördjupas genom fortbildning, andlig vägledning, själavård, skapande av sociala nätverk och
personliga relationer. Hon tar också upp frågan hur man skapar bättre arbetsförhållanden och en
bättre arbetsmiljö.29
Ordföranden i the International Theological Council, överstelöjtnant Karen Shakespeare tar
upp samma problematik i doktorsavhandlingen praktisk teologi Knowing, Being and Doing: The
Spiritual Life Development of Salvation Army Officers. Frågan är då hur man skapar möjligheter till
fördjupad spiritualitet och teologisk fortbildning för officerare. Ett institut för sådan utveckling har
skapats i London.30
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I ett par av mina kapitel kommer officerens förkunnelse att behandlas. Det är därför riktigt att
nämna två forskare som skrivit om officerens förkunnelse. Major David Noakes har skrivit om
helgelseförkunnelsen i uppsatsen i ecklesiologi The Relationship between The Salvation Army’s
Understanding of Holiness and Salvation Army Ecclesiology. I uppsatsen skriver han bland annat om att
helgelseförkunnelsen aldrig får innebära att man lägger tunga bördor på människors axlar att göra
goda gärningar för att människor ska se vad bra man är.31 Den andra personen som skrivit om
förkunnelsen är fd frälsningsofficeren Julie A. Slous i doktorsavhandlingen Preaching a Disturbing
Gospel i ämnet Ministry in Biblical Preaching. Hon behandlar bl a begreppet ”angripande
kristendom” (aggressive christianity) som Erik Wickberg ofta använder i sina tal och predikningar.32
Doktorsavhandlingen i Ethics and religion Doing good in bad times: The Salvation Army in Germany,
1886–1946 väcker mitt intresse på grund av Erik Wickbergs tjugo år i Tyskland. Religionsvetaren
Rebecca Carter Chands avhandling handlar inte minst om FA:s tystnad under Adolf Hitlers tid
1933–1945 och dess krav på politisk neutralitet.33
Även om det sägs och är klart utskrivet att kvinnor och män är jämlikar i officersuppgiften så
stämmer detta inte alltid med verkligheten. Detta tas upp av forskaren Johan Lundin i boken
Predikande kvinnor och gråtande män. I denna bok kan man följa svenska officerares kallelse, arbete
och umbäranden under åren 1882–1921. Detta gäller inte minst alla de kvinnor som under denna
tid blev officerare.34
I sin D-uppsats i kyrkohistoria Jesus eröfrar sociteten, en analys av Hedvig Lagercrantz övergång till det
offentliga livet som officer i Frälsningsarmén 1885–1888 ger Helena Hahr Kamienski en bild av den
svenska adelskvinnan Hedvig Lagercrantz som officer och som den första chefen för FA:s
kvinnliga sociala arbete. Uppsatsen säger mycket om ”offertanken”, att ”lämna allt på altaret”.35
Slutligen nämns en betydligt äldre bok Frälsningarmén, en engelsk skapelse inom svenskt samhällsliv. I
några kapitel redogör sociologen E.H. Thörnberg för hur han ser på officerskapet och liksom Johan
Lundin tecknar han en bild av officerens hårda villkor under en period där Erik Wickberg har sina
rötter.36
Forskningsläget visar att åtskilliga har försökt att ecklesiologiskt definiera officerskapet i relation
till det allmänna prästadömet och i relation till andra kyrkors ämbetssyn. Även denna uppsats
behandlar detta men jag vill också belysa officerskapet från ett institutionellt perspektiv, från
”kallelsens och officerskapets innersida” och utifrån de grundläggande uppgifterna att förkunna
och att praktiskt gestalta evangeliet. Framför allt är det Erik Wickbergs syn på dessa perspektiv i
officerskapet som står i fokus vilket inte tidigare undersökts. Jag kan inte se att någon annan har
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försökt att belysa detta. Med största säkerhet kan det sägas att ingen forskning har förekommit
gällande Erik Wickbergs stora material av predikningar och tal förutom den uppsats som jag har
skrivit om hans predikantskap.37 Jag kan inte heller se att någon forskare har försökt att ge en
helhetsbild av hur en general i FA väljer att utforma sina budskap i relation till FA:s 25 000
officerare. Allt detta gör att denna uppsats fyller en kunskapslucka.
Material och metod
I materialet på Riksarkivet, Stockholm finns hundratals tal och predikningar från större delen av
Erik Wickbergs femtioåriga officerstid. Dessa har hållits på engelska, tyska, franska, danska och
svenska och vänder sig till olika målgrupper. Med tanke på att ämnet är att behandla officerskapet
var mitt första urvalskriterium att välja tal och predikningar som Erik Wickberg har hållit för
kadetter och officerare. Dessutom finns i urvalet fyra predikningar som han hållit både för
officerare och andra lyssnare. Då har det rört sig om predikningar som är relevanta för ämnet som
alltså explicit eller implicit behandlar officerskapet. Endast tal och predikningar på engelska finns i
urvalet och ambitionen har varit att välja sådana som Erik Wickberg har hållit under generalstiden
1969–1974, dock med ett medvetet undantag. Det gäller en predikan han hållit någon vecka före
generalsvalet 1969 i egenskap av stabschef. Denna hölls på de nya officerarnas invigningsdag under
närvaro av ett stort auditorium i Royal Albert Hall, London. Predikan utgörs av en
programförklaring vars innehåll kommer att prägla hans syn på officerskapet. I urvalet finns det
också åtta helt odaterade predikningar. Med hjälp av hans kalendrar 1969–1974 går det att utläsa
att han ägnat omkring åttiotalet dagar för samlingar för officerare på olika håll i världen under
denna period. Alla predikningarna är oredigerade originalmanuskript. Mitt urval handlar om sjuttio
tal och predikningar som alltså har blivit föremål för analys.38 Fyra av dessa har hållits på
internationella ledarkonferenser och kallas för The General’s key addresses. Det har varit
nödvändigt att göra ovan nämnda urval för att göra en analys hanterbar.
I fokus har också stått 18 artiklar skrivna av Erik Wickberg i tidskriften The Officer och fyra i SA
Year Book. 16 av artiklarna i The Officer är skrivna av Erik Wickberg. Artiklarna behandlar
officerskapet från olika perspektiv och vänder sig endast till officerare. Dessa omfattar tiden från
1948–1974. Nio av dessa är skrivna under hans generalstid. Tre av dessa utgörs av förkortade tal.
För att kunna behandla hans syn på officerskapet under hans tid före generalstiden var det enklare
att ta hänsyn till alla hans artiklar istället för att försöka välja ut några tal och predikningar från
denna tid. I samma tidskrift finns också en presentation av Erik Wickberg skriven av hans
företrädare Frederick Coutts (1899–1986, general 1963–1969).39 I The Officer från 1969 och 1974

Axelsson 2015
Erik Wickbergs arkiv, RA
39 The Officer September 1969, s. 581–585
37
38

13

finns det en intervju vid Erik Wickbergs tillträde och en avskedsintervju.40 I alla dessa finns
skrivningar om officerskapets identitet och utmaningar. I det valda materialet finns det slutligen en
artikel med rubriken Salut to our retiring General som bekräftar att det var med tveksamhet som Erik
Wickberg lät sig väljas till FA:s ledare 1969.41
Förutom det ovan nämnda källmaterialet kommer Erik Wickbergs två självbiografiska böcker
Inkallad och Uppdraget att användas för att belysa hans egna erfarenheter och perspektiv på sitt
officerskap. I den första boken redogör han för sitt liv, sina uppdrag och resor.42 I den andra boken
lyfter han fram uppdraget att förkunna och i slutdelen finns det ett antal redigerade predikoutkast
och en hel del illustrationsmaterial.43 Slutligen vill jag nämna att jag hade hoppats på att studera
handlingar från Höga rådet som valde Erik Wickberg till general 1969. Tyvärr kommer inte dessa
dokument att bli offentliga förrän 2019, femtio år efter valet.44
När det gäller min metod så kommer jag att ha min utgångspunkt i Erik Wickbergs texter, alltså
ovan nämnda material, men samtidigt kommer andra källor och litteratur att användas för att sätta
in officerskapet i ett sammanhang. Genom att göra så skapas en historisk och teologisk bakgrund
och ges även en inblick i debatten om officerskapets teologi under 1960- och 1970-tal. En viss
uppdatering till vår egen tid kommer också att göras. Allt detta för att skapa en bättre förståelse för
vad officerskapet handlar om och dess olika dimensioner i olika tidsepoker. Min tanke är också att
Erik Wickbergs texter och övriga historiska och teologiska texter kommer att belysa varandra.
Avslutningsvis kommer hans tal, predikningar och övriga texter att analyseras. Detta kommer att
göras med hjälp av några av de kyrkomodeller som Avery Dulles beskriver i sin bok Models of the
Church.45 Detta arbetssätt kommer att beskrivas i slutet av nästa avsnitt.
Teoretisk ram
För teoribildningen är det avgörande att påvisa hur relevant det är att tala om officerskap som ett
samlingsbegrepp för alla officerare och för allt som detta innefattar. Hela uppsatsen byggs upp
omkring detta begrepp och är således mycket centralt. Trots att det finns omkring 25 000 officerare
i 128 länder med olika kulturer vill jag påstå att det handlar om en mycket homogen och enhetlig
grupp. Frälsningsofficerare definieras på följande sätt i Reglemente för officerare i FA:
Frälsningsofficerare är män och kvinnor, vilka som svar på en gudomlig kallelse har lämnat tidigare
sysselsättningar och yrken, har invigt sina liv till tjänst för Gud och medmänniskor, har
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tillfredsställande fullgjort sin utbildning, har mottagit officersfullmakt, är – såvida de inte är
pensionerade – ingripna i heltidstjänst i FA.46

Det första steget mot officerskapet är ”kallelsen”. Uttolkningen av begreppet ”kallelse” har i FA
ensidigt tolkats som en kallelse till officerstjänst i FA.47 På detta sätt kan begreppet ha förlorat sin
mångsidiga teologiska innebörd. En sång som utrycker ”offertanken” och att kallelsen i grunden
är teologisk är sången 417 i FA:s sångbok. Denna sång är skriven av kommendören David
Wickberg (1869–1950, ledare för FA i Sverige 1944–1945) Erik Wickbergs far:
Jag giver mitt allt åt Jesus, ty han gav sitt liv för mig.
Jag följer den väg han vandrat, Jag följer på okänd stig.
Jag följer, ty har jag honom, Då fattas mig intet mer.
Det ljusnar i kulna stunder. Då Jesus i tron jag ser.
Jag ger dig allt, jag ger dig allt och går den väg som du befallt.
Jag ger dig allt, min Frälsare, jag ger dig allt.

”Offertanken”, kallelsens mysterium till tjänst för världen ger officerskapet en ”sakramental
identitet” och utgör en väsentlig del i officerskapets teologi.48 Nästa steg mot officerskap är
grundutbildningen som i princip är lika över hela världen. Efter utbildningen skriver de kommande
officerarna under ”Officerens förbund” och därefter i samband med officersinvigning och
ordination skriver dessa under officersförbindelsen och tar emot sina officersfullmakter.49 Båda
dokumenten handlar om att förkunna evangelium i ord och handling. Officersfullmakten handlar
också om ”att följa givna föreskrifter; att utföra uppgifterna… och städse vara beredvillig att arbeta,
försaka och lida till Guds ära och själars frälsning, allt till fromma för FA:s och Guds rikes
intressen”. I invigningsgudstjänsten ställer ledaren för territoriet frågor som påminner om de frågor
som ställs vid en prästvigning.50
De givna föreskrifterna som gäller för officerare i hela världen finns i Reglemente för officerare i FA
som bygger på Catherine (1829–1890) och William Booths (1829–1912) teologi och principer både
för organisationen och för officerens privatliv, andliga liv och tjänst. Härvidlag handlar det inte
bara om allmänna översikter utan allt är reglerat in i minsta detalj. Det är ingen tvekan om att en
stark enhetlighet är anbefalld även om förordet föreskriver att ”avsikten har aldrig varit att FA
skulle styras enbart genom order och reglementen”. I reglementet som är mycket omfattande kan
vi t ex läsa om uniformsbärandet, rangsystemet, lydnadskravet, förflyttnings-systemet och den
speciella hälsningen.51
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I reglementet finns även noggranna anvisningar för hur officerarna tar hand om nyomvända
och andligt vårdar sina kårer och hur man leder möten och evangeliserar. Denna enhetlighet gör
att man verkligen kan tala om begreppet officerskap.
Även förflyttningssystemet ryms i officerskapets teologi eftersom varje förändring gällande
förordnanden och uppbrott ses som något som ingår i Guds plan för FA och den person det
gäller.52
Det intressanta är att även maka och make omfattar officerskapet eftersom båda i princip ska
vara officerare. Efter 2000 blev det möjligt för territorier att hos IHK få dispens. Därefter kan
respektive territoriell ledare ge tillåtelse för en officer att gifta sig med en icke-officer. Villkoret är
att denna person måste sympatisera med makes/makas kallelse till officer.53 Detta var en förändring
som många länge hade väntat på. Trots denna förändring vill jag ändå påstå att det fortfarande
handlar om en homogen grupp. I reglementet finns också anvisningar om officersfamiljen. Detta
förstärker bilden av att även barnen kan räknas in i officerskapet i synnerhet om båda makarna är
officerare. För ett femtiotal år sedan utkom i Sverige boken Mitt hem var ett härläger, Söner och döttrar
till FA-officerare berättar som bekräftar detta. Tjugotvå söner och döttrar till officerare berättar i
boken hur uppväxtåren tedde sig och om de otaliga flyttningarna och de många skolbytena.
Direktor Olov Hartman (1906–1982) citeras på titelsidan där han beskriver hemmet som ett
härläger och att hemmets grundlag var ”Allt för kriget”.54
Allt detta som jag pekar på skapar en unik enhetlighet i officerskapet som dessutom är
internationellt. Även om detta inte uppvisar samma enhetlighet efter 2000 på grund av ändrade
äktenskapsregler, skilsmässoregler och andra frågor där beslut kan ske på territoriell nivå så handlar
det fortfarande om en stor internationell grupp som har samma ideal, samma uppdrag och som i
princip lyder under samma regelverk.55 Denna internationalism bekräftas av den franske
kyrkohistorikern G Swarts som påstår följande:
A French SA officer certainly in every respect resembles one of his Indian or American colleagues
more than he does a French non-Salvationist. The conditions of officers’ service would constitute
their professional milieu in a way that could not be true of a non-officer … giving officership a
character which could be described as clerical with that of the rank and file.56

Till detta kan nämnas att Bramwell Booth (1856–1929, general 1912–1929) menade att Gud hade
bruk för en ny kristen karaktärstyp som han kallade för ”salvationisttypen”.57 Enligt prästen och
teologen Hans Arne Akerø (1949–) kännetecknas denna ”fromhetstyp” av uppdraget att få
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människor frälsta. Det grundläggande i frälsningen är den andliga dimensionen men ordet
innefattar också en social och fysisk dimension som kan sammanfattas i mottot ”soppa, tvål och
frälsning”. Han menar att fromhetstypen ryms i Catherine Booths begrepp ”Angripande
kristendom”. Det handlar då om en aktiv och resultatinriktad kristendom som är beredd att göra
något åt all andlig, moralisk, fysisk och social nöd. Hans Arne Akerø lyfter fram tre drag från
Catherine Booths förkunnelse som han anser är typiska för den salvationistiska fromhetstypen.
Dessa är entusiasmen över det glada budskapet om Jesus Kristus, känslolivets plats i den personliga
fromheten och i gudstjänstlivet och viljan att helhjärtat och fullständigt överlämna sig till Gud.
Denna fromhetssyn gestaltas inte minst av officeren som på heltid ställer sig till Guds och FA:s
förfogande.58
Allt detta som innefattas i begreppet officerskap skapar också en subkultur i den världsvida
rörelsen. Jag vill påstå att detta enhetliga officerskap hela tiden formar FA och vice versa.
Stöd för ett sådant påstående kan hämtas hos kyrkovetaren Sune Fahlgren när han i sin bok
Predikantskap och församling skriver om baspraktiken predikantskap och om alla praktiker som blir
identitetsskapande för kyrkan och församlingen.59 Han menar att både predikan, predikant,
församling och situation integreras och formas av predikantskapet. Enligt Sune Fahlgren innebär
baspraktikmodellen också att det formas olika församlingar på grund av det predikantskap som
utövas och att församlingar också formar sitt predikantskap.60 På samma sätt tänker jag mig att allt
det som kan innefattas i officerskapet är med och formar FA:s ecklesiologi.
I sökandet efter stöd för teoribildning och metod för den avslutande analysen har jag inspirerats
av boken Models of the Church av Avery Dulles.61 Med hjälp av hans olika utgångspunkter att ge en
mångsidig bild av Kristi kyrka kommer jag att använda några av hans modeller för att undersöka
olika perspektiv på officerskapet. Om mitt syfte i första hand hade varit att undersöka FA:s
ecklesiologi hade det säkert varit fruktbart att använda alla hans modeller. Men eftersom det i första
hand gäller officerskapet bedömer jag följande modeller fruktbara för analysen: The Church as
Institution, The Church as Sacrament, The Church as Herald och The Church as Servant. Detsamma gäller
även Ecclesiology and Ministry eftersom jag även vill se närmare på officerskapet i relation till det
ordinerade ämbetet i andra kyrkor.62
Jag har fritt översatt dessa beteckningar till svenska för att på bästa sätt göra dessa användbara
i min beskrivning och min analys av officerskapet. De namn som jag ger dem kommer också att
bli kapitelrubriker. Jag kommer alltså att skriva om Det institutionella perspektivet på officerskapet, Det
sakramentala perspektivet på officerskapet, Det evangelisatoriska perspektivet på officerskapet och Det diakonala
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perspektivet på officerskapet. Genom att studera dessa perspektiv bör vi få en heltäckande bild av både
regelverk och de uppdrag som ligger i officerskapet. När det sedan gäller officerskapet i relation till
andra kyrkor, till ämbete och ecklesiologi kallar jag det perspektivet för Det ecklesiologiska perspektivet
på officerskapet. Detta perspektiv bör kunna fördjupa kunskapen om officerskapets identitet. Dessa
tankegångar används alltså i slutkapitlet för att analysera innehållet i kapitlen 2–6.
Sammanfattningsvis tänker jag mig att officerskapet vilar i det institutionella och i det
sakramentala perspektivet. Det institutionella handlar om FA:s speciella struktur, det som gör FA
till en armé. Det sakramentala handlar om den andliga dimensionen. Det evangelisatoriska och det
diakonala handlar om vad FA vill åstadkomma, FA:s båda ”vingar” eller de båda operativa
perspektiven. Alla dessa perspektiv är i sin tur sedda från ett ecklesiologiskt perspektiv. Min
utgångspunkt är alltså vad Erik Wickberg talar och skriver i växelverkan med bakgrund, hans samtid
och något om senare utveckling.63
Avgränsningar
Det är viktigt att nämna att det inte är möjligt att i denna uppsats dela upp studiet av officerskapet
i kvinnor och män. Detta gör att vissa viktiga aspekter på officersskapet inte kommer att lyftas
fram. Det handlar t ex om att i många länder finns det många fler kvinnor som är officerare än
män. Eftersom kravet på officerskap har gällt båda i ett äktenskap har detta lett till att många
kvinnor inte kunnat gifta sig. Trots att dessa kan ha vilken ledarposition som helst har ändå FA
varit en armé av kvinnor ledd av män. I boken Predikande kvinnor och gråtande män synliggörs detta
förhållande och frågan om jämställdhet mellan könen skildras också.64
Jag kommer heller inte att behandla processen som har lett till att frälsningssoldater, utan att bli
officerare, bereds möjligheter att bli kårledare. Detta kan t ex jämföras med lay readers eller licensed
lay readers i den Anglikanska kyrkan.
En angelägen forskningsuppgift som hör samman med officerskapet gäller orsakerna till de
stora officersavgångar som förekommer i olika delar av världen. Det finns inga möjligheter att
behandla orsakerna till avgångarna i denna uppsats.
Disposition
Dispositionen för uppsatsen kommer att se ut på följande sätt: Varje kapitel kommer att ha en kort
inledning där jag beskriver vad kapitlet kommer att handla om. Därefter följer ett avsnitt som ger
en historisk och teologisk bakgrund till det aktuella perspektivet. Jag gör även ett försök till, där så
är möjligt, en viss uppdatering till nutid. Med hjälp av källmaterial och övrigt material kommer
63
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sedan en redogörelse för hur Erik Wickberg och hans ämbetstid behandlar officerskapet i relation
till detta. Uppsatsen kommer att avslutas med en analys med hjälp av den begreppsapparat som
Avery Dulles ger i boken Models of The Church.65
I kapitel 2, kallat Det institutionella perspektivet på officerskapet, tecknas en bild av FA som en
institution, dess ledarskap, om den kvasimilitära uppbyggnaden och hur lydnadskraven kan påverka
officerskapet. Jag finner att man hämtar motivationen till strukturen i den nytestamentliga tanken
om den kristne som en kämpande soldat. De teologiska implikationerna behandlas sedan i kapitel
6. Det andra avsnittet handlar om hur Erik Wickberg låter sig inordnas i denna struktur och hur
han talar och skriver om officerskapets yttre profil.
Kapitel 3 har benämningen Det sakramentala perspektivet på officerskapet och beskriver kallelsen i
FA:s kontext och den metodistiska helgelsesyn som präglar FA. Dessutom frågar jag mig vad en
sådan syn får för konsekvenser för officerskapet. Följdfrågan blir då på vilket sätt detta
framkommer hos Erik Wickberg och hur hans predikantskap och författarskap ser ut mot denna
bakgrund.
Kapitel 4, Det evangelisatoriska perspektivet på officerskapet, ägnas åt FA:s syn på evangelisation och
Erik Wickbergs syn på denna i relation till officersuppgiften.
I kapitel 5, Det diakonala perspektivet på officerskapet, undersöks FA:s diakonala program och hur
Erik Wickberg ser på officeren som ”allas tjänare”.
Kapitel 6, Det ecklesiologiska perspektivet på officerskapet, behandlar FA:s ämbetssyn gällande det
ordinerade ämbetet i relation till kyrkorna och belyser även ecklesiologiska överväganden och
relationen till andra kyrkor och slutligen Erik Wickbergs synsätt i dessa frågor.
I det 7:e och avslutande kapitlet gör jag en analys och redovisar slutsatserna från de olika
perspektiven med hjälp av bl a Avery Dulles reflektioner och undersökningens forskningsfrågor.
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Kapitel 2. Det institutionella perspektivet på officerskapet
I sin bok Models of the Church pekar Avery Dulles på att kyrkan nödvändigtvis har en institutionell
sida. Kyrkan har sina erkända ämbetsinnehavare, sina trossatser och sina former för sina
gudstjänster.66 Detta gäller även FA som har lånat organisation och begrepp från militära
sammanhang från ett viktorianskt och imperialistiskt England. Det är viktigt att ställa sig frågan
hur ett sådant system på gott och ont påverkar en andlig rörelse. Under de första åren kom den
militära strukturen och dess uttryckssätt att bli en viktig orsak till FA:s snabba utbredning.
Uniformer, fanor, blåsmusik och andra yttre attribut väckte stor uppmärksamhet. Relativt snabbt
fick FA ett officerskap som reglerades in i minsta detalj. William Booth förfäktade ett auktoritärt
och till och med ett despotiskt styrelsesätt, order-, förflyttnings- och befordringssystem
introducerades och lydnadskravet var absolut och disciplinen hård.
Detta kapitel kommer att handla om detta och även något om dess konsekvenser för
personalvård och officersavgångar. Det är betydelsefullt att skildra det institutionella perspektivet
för att förstå FA:s speciella ecklesiologi. Det ecklesiologiska perspektivet kommer sedan att
behandlas ingående i kapitel 6.

Officerskapet – reglerat i detalj
Redan 1865 hade ”The Christian Mission” börjat sin verksamhet i Whitechapel, London och under
de tretton följande åren öppnades ett 60-tal stationer med växlande framgångar i England. Det var
alltså denna rörelse som efter tretton år skulle få namnet Frälsningsarmén. I skaran omkring
William (1829–1912) och Catherine Booth (1829–1890) fanns det några entusiaster som mer eller
mindre skämtsamt började kalla William Booth för general och evangelister för kaptener. 1878 blev
det allvar av armétanken.67
Men allt var inte självklart. Den militära strukturen utvecklades efterhand. Tanken om en armé
mot synd och ondska var nu född och nu skulle detta förverkligas. Teologiska tankegångar och
andlig inspiration hämtade man från Paulus och hans soldattanke: ”Var också du beredd att slita
ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter om
han vill vara sin befälhavare till lags (2 Tim 2:3–4)”.
Paulus talar vidare om Guds vapenrustning och om strid med rättfärdighetens vapen som ger
”kraft att bryta ner starka fästen”, (2 Kor 10:4). Människorna omkring paret Booth förklarade nu
krig mot allt djävulskt. Teologin handlade om själens frälsning och på metodistiskt vis betonade
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man helgelsen eller den ”fullkomliga kärleken” som John Wesley (1703–1791) hade uttryckt det
och som FA:s främste helgelseförkunnare Samuel Brengle tog fasta på.68
Ganska handfallna stod man nu i en situation då en demokratisk rörelse med styrelsemöten,
årskonferenser och val skulle förvandlas till en armé. Medlemmar blev soldater, evangelister blev
officerare och Rev. William Booth blev general med nära nog oinskränkt makt. Missionsstationerna
blev kårer och en lång rad militära termer introducerades för att beskriva verksamheterna på
kårerna. Det är troligt att den kristna soldattanken tillsammans med den nya organisationsformen
skapade en entusiasm och kampvilja som tycktes gränslös för nu började rörelsen växa snabbt och
redan efter fem år hade man 513 kårer i England och Wales.69 Dessutom hade man börjat att arbeta
i Skottland, USA, Irland, Australien, Frankrike, Kanada, Indien, Schweiz, Sverige, Sydafrika och
Pakistan.70 Villrådigt började man att fråga sig hur man bäst organiserar sig.
I ett tal på Cannon Street Hotel i mars 1883 gör Catherine Booth följande återblick och detta
citat visar hennes tillit till den militära strukturen och hennes tro på att hennes man William Booth
var utvald av Gud. Dessutom tvekar hon inte att placera honom bland några av reformatorerna:
We tried committees, conferences, and all sorts of governments, showing how far we were (until
God revealed it to us) from the grand military idea which is now proving such a wonderful power
in organizing the converts for aggressive effort…Does it not rather look marvellously like God’s
way of making a new departure? – beginning with one man, as in the case of Luther, George Fox,
and Wesley, inspiring him and leaving him by a way he knew not, but using him to bring about a
great spiritual revolution? I think so, and I believe in my inmost soul that my husband has been as
truly raised up and led of God for this work as any of these were for theirs.71

Catherine Booth har också svaret på hur man gick till väga för att strukturen skulle bli så enhetlig
som möjligt. Vid ett tillfälle samma vår kommenterar hon utgivandet av två böcker som rent
organisatoriskt skulle hålla samman de tusentals nya soldaterna och alla officerare. Inte långt efter
namnbytet publiceras de två utgåvorna Orders and Regulations och Doctrine and Discipline 1878. Dessa
böcker väcker ett stort uppseende och många undrar hur man i varje liten detalj kunde lägga sig i
andra människors liv och på alla punkter kräva samma lydnad och disciplin som i en reguljär armé.
Catherine Booth försvarar delvis de två böckerna samtidigt som hon påvisar att man har gjort vissa
misstag och att man nu gjort förändringar och att dessa redan var på gång innan anklagelserna
började. Hon berättar, säkert till åhörarnas förvåning, att ”some of the sentences, which were
extracted (sometimes with little alternation) from the order book of Her Majesty’s forces”.72 Detta
förhållande bekräftades också av hennes man då han vid ett tillfälle berättade om de första
utgåvorna från 1878: ”Our system corresponds so closely to that of the Army and Navy of this
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country that we have been able to use even the very words of many of their regulations, and of Sir
Garnet Wolseley’s Soldier’s Pocket”.73
1886 publicerades Orders and Regulations for Field Officers. Dessa följdes sedan av speciella utgåvor
för olika målgrupper t ex stabsofficerare och socialofficerare. Alla dessa reglementen översattes
sedan till olika språk allteftersom FA började arbeta i fler och fler länder. Det är intressant att ta
del av den svenska utgåvan för fältofficerare från 1904 och finna att i denna bok på 564 sidor finns
en sammanfattning gällande FA:s teologi, kultur och metoder och förväntningar på sina
officerare.74
I denna auktoritärt styrda organisation försökte man en tid både detaljstyra och kontrollera på
ett till och med obehagligt sätt där William Booth och andra i hans närhet mer eller mindre
spionerade på personer som man menade inte arbetade tillräckligt hårt.75 Det är ingen tvekan om
att många kom att må dåligt i denna mycket stränga hierarki där det mesta fick militära beteckningar
och där disciplinen var mycket hård. Systemet med dess disciplin ger tidvis ett mycket motbjudande
intryck.76
Tidigt i FA:s historia skrevs det sånger av stridskaraktär i likhet med andra rörelser av
kampkaraktär. Det kunde också handla om poem och bildkonst som manade till strid mot ondska,
slum och fattigdom. Dessa, ofta romantiserande framställningar, skapade samhörighetskänsla och
blev också hjälpmedel i rekryterandet av nya officerare.77
Genom årens lopp har många revisioner gjorts när det gäller Order och Reglementen och mycket
har förenklats och förändrats. Vi har redan konstaterat gällande officerskapet att det tidigare var
omöjligt att gifta sig med någon som inte var officer. Detta förhållande tillsammans med
ordersystemet som reglerade nya förordnanden och eventuella förflyttningar liksom liten lön, hårt
arbete och sträng disciplin gjorde att avgångarna från officerskapet var många.78 Utan tvekan leds
FA verkligen som en armé. Ordersystemet finns kvar även om samtal om nya förordnanden och
förflyttningar förekommer i en annan utsträckning nu än tidigare. Det är ingen tvekan om att
officerare förväntas säga ja till varje ny order. Dessutom betraktar man den nya ordern inte bara
som ett uttryck för FA:s vilja utan också för Guds vilja. Det är alltid en officer som på de olika
nivåerna har sista ordet även om det finns nämnder och råd men dessa är inte demokratiskt valda.
Formellt ligger makten hos kårledaren, divisionschefen, territoriets ledare och generalen.
Officerarna bär olika ranger beroende på tjänsteår. Dessa är löjtnant, kapten och major. De övriga
officersrangerna är överstelöjtnant, överste, kommendör och general och är förbehållna
ledarförordnanden av speciell dignitet.79 I den opublicerade uppsatsen från 1989 A Theology of
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Salvation Army Officership skriver major Ian Cooper om de negativa känslor och onödiga problem
som ett sådant system kan skapa:
The special system with officer ranks which gives rise to unhappiness if not frustration in the
somewhat arbitray ways in which promotions are made. The system tends to undervalue a career in
pastoral ministry over against one in administration. It has the appearance of an honours system
and many of its shortcomings. Apart from traditional expectations the rank structure could be
reduced to two or three levels related to length of service. All major leadership positions could be
known as at present by the title of the appointment. It is certain that there would be resistence to
such changes but the advantages would be immediate and substantial.80

Det är först i samband med general John Gowans (1934–2012, general 1999–2002) ambition att
åstadkomma radikala förändringar gällande officerskapet som denna fråga blir aktuell på allvar. En
av de frågor som ställdes till alla officerare 1999 handlade om att avskaffa rangsystemet utom de
för kapten och general. Det visade sig att officerare i USA och i utvecklingsländerna framförde
starka protester mot ett sådant förslag. Detta resulterade i att rangsystemet blev kvar i samma form
som under Erik Wickbergs sista år som general. Däremot blev det från och med 2000, som vi
tidigare noterat, möjligt för en officer att gifta sig med någon som inte var officer. De mycket
rigorösa skilsmässoreglerna förändrades också.
Förändringar på gott och ont
Efter det att FA 2008 publicerade ett officiellt dokument med titeln An Ecclesiological Statement, The
Salvation Army in the Body of Christ har det blivit allt vanligare att byta ut termen kår mot kyrka eller
församling och termen officer mot pastor. Harold Hill menar att denna glidning gällande
”arméidentiteten” försvagar FA och förstärker den tvetydiga ecklesiologin. Dessutom pekar han
på en växande stagnation när FA blir mer och mer lik andra kyrkor och på samma effekt när det
gäller den tilltagande klerikaliseringen. Detta är effekter han kan se i Europa.81
Stagnationen i FA:s hemland började dock redan på 1930-talet men blev mer och mer påtaglig
genom åren. När Harold Hill ska beskriva FA från 1930-talet och framåt talar han till och med om
en process of ”terminal institutionalization”.82 Detta begrepp kommer jag att återkomma till i
kapitel 7. En av orsakerna till tillbakagången var säkerligen den allvarliga konstitutionella krisen
som präglade FA under 1929. På grund av general Bramwell Booths försämrade hälsa hade FA:s
höga råd sammankallats för att hitta en lösning. Enligt konstitutionen skulle den sittande generalen
fungera som ledare livet ut och dessutom skulle denne utse sin efterträdare. Detta protesterade
åtskilliga ledande kommendörer emot. Detta ledde till att Bramwell Booth avsattes. Konstitutionen
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förändrades och en ny general valdes.83 Harold Hill konstaterar att när det återigen var dags för
generalsval och Catherine och William Booths dotter Evangeline Booth (1865–1950, general 1929–
1939) valdes hade ”the fire gone out and the Army was in retreat in the land of its birth”. Han
konstaterar också att ”an awareness of the Army’s lost of first love” gick förlorad i slutet av 1930-talet
och då pekar han på ett brev som ledande officerare på IHK skrev till FA:s högsta ledning. De
pekar bland annat på metoder som inte fungerar, försvagad andlig kraft, allvarlig statistisk nedgång,
en oroande ekonomisk situation. Brevskrivarna menar att någonting måste omedelbart göras så att
inte FA förvärldsligas och upplöses och förlorar sina visioner och vilja till självförsakelse. Men
andra världskriget stod för dörren och det fanns ingen tid för reformer. När sedan 1950-talet kom
så fortsatte kräftgången inte bara för FA utan också för andra kyrkor. Detta är riktigt men samtidigt
får man inte förlora fokus på FA och inte minst de förhållanden som drabbar officerskapet. Harold
Hill konstaterar: ”In these years Europe especially was turning away from religion in general and
the Army’s well-tried methods no longer appeared to connect with an increasingly secularized
society”.84 Det är viktigt att nämna detta eftersom vi kommer att märka att Erik Wickberg ständigt
återkommer till minskat medlemsantal, officersbrist och faran av att förlora glöden och den första
kärleken.
Som vi har sett betydde helt säkert de fasta formerna, lydnaden och disciplinen mycket när FA
växte fram i ett viktorianskt sammanhang där syftet var att nå grupper som ingen kyrka hade
relationer till. Dessutom blev arméidentiteten en framgångsfaktor, men man får heller inte blunda
för svårigheter och misstag. Denna bakgrundsteckning gällande det institutionella perspektivet gör
det lättare för oss att förstå Erik Wickbergs synsätt och krav på officerskapet.
Erik Wickberg och det institutionella perspektivet
I detta avsnitt kommer vi t ex att se närmare på Erik Wickbergs egna erfarenheter av att vara en
del av FA:s ordersystem. Ett exempel kommer att lyftas fram på vad som hände när inte
reglementet följdes. Exempel kommer även att nämnas om önskemål om ett demokratiskt
styrelsesätt, om FA som samhällsaktör i världen och om hur pendeln kan svänga fram och åter
gällande centralstyre till ett mera lokalt färgat styrelsesätt. Under Erik Wickbergs tid hördes det
även röster som påvisade stora officersavgångar. Kunde detta vara resultatet av en alltför strikt
personalpolitik och vad har Erik Wickberg att säga om detta?
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Lydnad, kamratanda och ansvar
Redan från barndomen hade Erik Wickberg erfarenheter av FA:s förflyttningssystem och att ”gå
på order” eftersom hans föräldrar var officerare. Lydnadskravet att stå till FA:s förfogande ställdes
sedan på sin spets för hans egen del i augusti 1939 en vecka före krigsutbrottet mellan Tyskland
och Polen. Frederick Coutts, Erik Wickbergs företrädare, beskriver detta i samband med att han
introducerade sin efterträdare och även antyder hur det kunde gå till under pionjärtiden. Frederick
Coutts berättar där om att Erik Wickberg på fredagseftermiddagen den 25 augusti 1939, utan
föregående varning, skulle lämna London dagen därpå för uppdrag i Sverige. Biljetter var bokade
för Erik Wickberg, hans fru och de tre minderåriga barnen via Newcastle, Bergen och Oslo.
Familjen skulle inte vara tillbaka i London förrän efter tjugo år. Frederick Coutts skriver att sådana
krav på lydnad överträffar till och med pionjärtiden då telegrammen kunde innehålla följande text:
”Farväl tisdag; information från högkvarteret på onsdag; båt bokad till Indien på torsdag”.85
Lydnadskravet ska visa sig vara viktigt för Erik Wickberg och överhuvudtaget sätter han
officerskallet med dess ideal och principer mycket högt. Redan 1948 skriver han ett par artiklar i
The Officer som visar hur högt han sätter officerskapet. Den första artikeln har titeln Comradeship och
handlar om att skapa en officerskår som är förtroendeingivande. Det gäller att se de goda frukterna
hos varandra och inte misstänkliggöra varandra. Han pekar även på karriärismens frestelse, att
försöka framställa sig bättre än den man verkligen är. Erik Wickberg tar också upp nödvändigheten
av att tala gott om varandra och att tro gott om varandra. Han menar att officerarna ska visa på att
de tror på de heligas gemenskap.86 Den andra artikeln benämner han At Work in a Changing World
och beskriver där den kyrkliga situationen i 1940-talets Sverige där han också skildrar aktuella
teologiska trender. Det som jag tänker på är att han i artikeln oroar sig för officersbristen i Sverige.
Sedan ska det visa sig att officersbristen kommer att oroa honom genom alla kommande år.87 Två
år senare har Erik Wickberg blivit chefsekreterare i Schweiz och hans tema för artikeln i The Officer
är The Pioneer Spirit. Han tar där upp att om det är så att man inte bryr sig om dem som misslyckats
eller dem som ingen räknar med eller de andligt undanträngda då har FA förlorat pionjärandan och
någonting annat har tagit dess plats. Erik Wickberg fortsätter och säger att man inte får ge
soldaterna skulden för bristande iver och uthållighet utan det är officerarna som måste ta denna.
Ett ständigt återkommande tema hos Erik Wickberg är behovet av överlåtelsen och glöden för
uppdraget.88
När Erik Wickberg sedan efter tre år skriver om The Call i samma tidskrift har han samma
befattning i Sverige. Nu är det första gången han specifikt skriver om organisationen FA och
kallelsen till heltidstjänst. Han menar att kallelsen till officer är gudomlig och också en kallelse in i
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en organisation med dess fel och brister. Rörelsen är inte bara gudomlig, den är också mänsklig.
Efter att ha gett exempel på brister visar han också på sådant som organisationen FA ger utöver
själva tjänsten. Erik Wickberg pekar bl a på privilegiet att bära uniform, kamratskapet och
internationella relationer.89
Efter åtta år som stabschef valde FA:s höga råd Erik Wickberg till general i första valomgången,
vilket innebar att han fick minst två tredjedelar av alla röster. För första gången i Höga Rådets
historia höll inte de båda nominerade Erik Wickberg och Kaare Westergaard några tal. Erik
Wickberg hade nämligen upptäckt att detta enligt stadgarna var frivilligt. Han tyckte att det kunde
räcka med de skriftliga svar de båda hade lämnat på ett 30-tal frågor. Erik Wickberg menade att det
inte fanns något mer att tillägga.90 Detta var något som Kaare Westergaard efter valet ångrade.91
Kanske trodde han att valutgången hade blivit en annan. Med tanke på det snabba valet är detta
inte troligt. Tyvärr är alltså inte handlingarna offentliga förrän 2019. På tal om FA:s organisation
och struktur så är FA:s höga råd det enda sammanhang där det förekommer en röstningsprocedur.92
I en intervju med den nyvalde Erik Wickberg i The Officer påminner han om att uppgiften att
predika evangeliet och påkalla Guds rike fortfarande är FA:s viktigaste uppdrag.93 Korsets budskap
måste stå i förgrunden och får inte ätas upp av modern teologi. Han menar att begreppen inte får
relativiseras genom att byta ut ordet synd mot brist, svaghet och sjukdom, tjänst istället för frälsning
eller relativism istället för en definitiv erfarenhet. Wickberg får frågor om uniformen inte behöver
moderniseras och han svarar att han ska överväga detta. Han får frågor om behovet av förändringar
och menar att så är säkert fallet men säger att han fördrar ”evolutionära förändringar istället för
revolutionära”. Erik Wickberg tillägger att de bästa förändringarna uppstår på gräsrotsnivå. Han
nämner då sånggruppen Joy Strings som i bästa Beatlesstil sjunger nya låtar till ett för FA nytt
sound. Han berättar också om experimentet på Regent Street i London där kårens musikanter
arbetar som volontärer inom samhälls- och socialtjänst. Erik Wickberg pekar på att FA alltid har
levt i förändring och behöver fortsätta att förändra sina metoder. Samtidigt menar han att FA har,
utan att ta några exempel, slutat att använda väl beprövade metoder. I intervjun framkommer det
att officersbristen är hans stora bekymmer. Han anser också att de äldre skulle vara bättre
föredömen för unga potentiella officerare för förstärkningar behövs i många länder. Med tanke på
FA:s styrelseskick är det intressant att se att han är positiv till de regionala ledarkonferenser som
nu har börjat hållas på olika håll i världen. Dessa konferenser kan jämföras med andra kyrkors
kyrko- och biskopskonferenser. I FA:s sammanhang fattas det inga beslut när man möts på detta
sätt, utan diskussion och samtal ska fungera som vägledande för generalen. Vid sin sida har
generalen en rådgivande nämnd och ledare för olika regioner. I intervjun poängterar Erik Wickberg
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att behoven i de s k missionsländerna är obegränsade. Han skulle vilja dubbla dessa insatser både
när det gäller pengar och personal.
I materialet hänvisar han inte så ofta till intervjuer men i januari 1973 skriver Erik Wickberg i
artikeln God’s Soldiers for Life att han ofta påminns av journalister i olika länder om att FA växte
fram under den viktorianska eran då det fanns en glamour omkring uniformer, flaggor och militära
titlar. Journalisterna brukar sedan fråga: ”Vad planerar du att göra för att modernisera FA med
tanke på detta?” Wickberg svarade genom att påpeka att det finns ingenting gemensamt med FA:s
ideologi och arbete med vad militärism står för. Han fortsätter och berättar om uniformen som ett
”visitkort” och skriver sedan om soldattanken i Nya testamentet. Erik Wickberg tolkar denna på
följande sätt:
Unless we accept the New Testament view that life is a conflict, a battle between God and the devil,
between the powers of good and the powers of evil, history does not make sense, nor does the
Christian gospel. We also must accept the consequences of this concept: a very real war, no neutrality
is possible. We are in it and Jesus Christ says: ”He who is not with me is against me” (Matthew
12:30). Nothing could be more uncompromising.94

I samma artikel pekar han även på officerarnas stora lojalitet till överordnande och till FA:s
principer och reglementen samtidigt som han påvisar betydelsen av att komma med kritiska
synpunkter i tal och skrift till sina överordnande.

Exempel på olydnad och dess konsekvenser
I detta kapitel har det tidigare nämnts om de krav på lydnad och disciplin som var en del av
officerskapet. Dessa var under vissa tider mycket stränga och det finns exempel på att officerare
har blivit avskedade på grund av olydnad mot principer och reglementen. Det finns ett sådant
exempel som flera gånger nämns i Erik Wickbergs olika tal och som kan vara ett exempel på den
disciplin som präglade officerskapet långt fram i tiden. I samband med invigningen till officer fick
man lova att inte publicera böcker utan att innehållet hade godkänts. Detta drabbade kårledaren
och majoren Fred Brown på kåren Regent Hall på Oxford Street i London som inte minst många
unga officerare såg upp till och som tidigare hade arbetat på högkvarterets litteraturavdelning och
skrivit uppskattade böcker om FA:s fromhetsliv.95 Regent Hall var och är fortfarande en av de mest
tongivande kårerna i England. Under tidigt 1970-tal förekom ett stort arbete bland sekulariserade
ungdomar och i detta arbete fann han och medarbetarna god hjälp av teologer såsom Paul Tillich,
John Robinsson, Dietrich Bonhoeffer och Harvey Cox. FA:s ledning blev varse att manuskriptet
på Fred Browns bok Secular Evangelism skulle tryckas utan att vara godkänd av FA. Man menade att
teologin i boken inte var något som FA kunde godkänna. Boken handlade bland annat om arbetet
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på Regent Hall och uttryckte bland annat kritik av traditionella sätt att förkunna evangeliet.
Samtidigt var boken ett försök att visa hur tron på Gud kan beskrivas som meningsfull idag.
Avskedandet av Fred Brown väckte mycket stor uppståndelse i England bland andra kyrkoledare
och bland allmänhet och ärendet togs upp både i TV, radio och i pressen utan att FA var villig att
delta i dessa samtal. Frågan väckte också uppmärksamhet internationellt i FA och Erik Wickberg
tillsammans med stabschefen tog upp det hela i olika sammanhang och menade att officeren ifråga
hade brutit sitt lydnadslöfte att inte publicera material som var godkänt av FA:s ledning. Slutet blev
alltså att han avfördes som officer.96
Erik Wickberg tog upp denna fråga vid Europakonferensen i Berlin 1970 och försvarar de
fattade besluten och den policy gällande den litteraturutgivning som FA då hade. Efter Erik
Wickbergs tal följde ett samtal där olika ledare visade på riskerna på en alltför sträng lydnadskultur
och tecken på en stelnad organisation. Den svenske kommendören Gösta Blomberg (1905–1981)
berättade att ungdomar han träffar kan tänkas bli officerare men skräms av FA:s struktur, hierarki,
militära system, lydnadsfrågan och ordergivningen. Han nämnde också att många i hans hemland
efterfrågar ett demokratiskt styrelsesätt. I diskussionen konstateras att ”affären Fred Brown” har
väckt ett stort uppseende och att FA:s ”Student Fellowship” i olika länder reser borst. I sitt försvar
nämnde Erik Wickberg om unga officerare som tilltalas av Fred Browns bok Secular Evangelism och
att de är kritiska till ett mer traditionellt sätt att gestalta evangeliet: ”These officers constitute a very
small minority but they are very active to propagate a new terminology in which I am afraid neither
the word gospel, nor conversion or salvation or the Cross of Christ figure”.97

Styrning och ledning
Erik Wickberg tog också upp frågan om ungdomar och officerskap. Efter hans tal citerade
överstelöjtnant Jarl Wahlström (1918–1999, FA:s general 1981–1986) en ung officer från Sverige
som menade att många ungdomar är besvikna och frustrerade när de i kyrkorna inte finner den
glöd och den radikalism som de förväntat sig. Istället söker man sig till vänsterinriktade rörelser
när kyrkorna inte förmår kanalisera någon form av ungdomlig entusiasm.98
Jarl Wahlström hade funderingar om FA hade förlorat sin ursprungliga glöd. Han slutar med att
säga att han tror att FA har stora möjligheter att attrahera de unga ”if we are genuinely Army, not
first and foremost in our outward appearance, but if we possess the glow and radicalism that is
typical of unadulterated salvationism”. I diskussionen som följde sade kommendören Gösta
Blomberg att ungdomar vänligt men bestämt kommer med allvarliga ifrågasättanden. Dessa har
svårt att acceptera att FA inte på ett tydligt och aktivt sätt ifrågasätter apartheidpolitiken och
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rasistiska uttryck var de än dyker upp. Man frågar sig även varför FA inte protesterar mot diktaturer
och orättvisor. Ungdomarnas kritik vänder sig även mot FA:s styrelsesätt och man saknar
demokratin och möjligheten att kunna rösta. Därefter uppmanade han övriga ledare att inte bli
chockade om sådana frågor ställs och om man blir det, att inte visa det. Gösta Blomberg
uppmanade även till öppenhet och uppriktighet. Han pekade på att ingen fråga får vara förbjuden
och betonade att undanflykter och svepskäl inte fungerar.99
Dessa exempel från de samtal som följde efter Erik Wickbergs tal visar på att flera ledare visade
på ifrågasättanden gällande FA:s principer och sätt att vara en levande samhällsaktör.
Konferensprotokollet visar inga tecken på att större förändringar är att vänta från Erik Wickbergs
sida. I andra sammanhang kunde Erik Wickberg vara en framsynt administratör. Detta gäller t ex
FA:s internationalism. Han såg tidigt betydelsen i att de olika territorierna t ex i Afrika så snart som
möjligt fick inhemska ledare. I artikeln The Internationalist Salvationist and His Citizenship tar han upp
detta och även förhållandet att det i längden är omöjligt att centralstyra FA från IHK i London.
Erik Wickberg skriver att genom åren har det lokala självstyret ökat och att det från IHK:s sida inte
finns någon vilja att stoppa en sådan utveckling.100
Tjugofem år senare konstaterar den dåvarande stabschefen kommendör Earle Maxwell samma
förhållande vid årets internationella ledarkonferens. Han menar att det blir svårare och svårare att
från IHK:s horisont fatta beslut som gäller FA i alla länder. Beslut gällande förhållanden som rör
respektive land kan fattas på ett bättre sätt i varje FA-territorium.101
Harold Hill konstaterar dock att pendeln har svängt tillbaka när det gäller flera förhållanden.
Detta gäller bl a etiska och moraliska riktlinjer och inte minst frågan om FA och sakramenten. Han
konstaterar att sakramentens vara eller inte vara har diskuterats mer under senare år än vad de har
gjorts tidigare. Detta har lett till att FA:s officiella position gällande sakramenten har betonats
starkare nu än på många år. General Linda Bonds (1946–, general 2011–2013) slogan från 2011
”En armé, ett uppdrag och ett budskap” kan ses som uttryck för en starkare centralstyrning.102
2013 blev André Cox general (1954–, general 2013–2017). Han har gjort vissa uttalanden som
kan tyda på att pendeln kan svänga åt andra hållet igen. Detta gäller främst lekmännens insyn
gällande den ekonomiska förvaltningen.103 Dessa svängningar får naturligtvis konsekvenser för
officerskapet i olika delar av världen.
Vid kommendörskonferensen i USA i september 1971 kom kontrollen över bokutgivningen
upp på agendan ännu en gång. Erik Wickberg berättade vid detta tillfälle i sitt tal om allt som hade
hänt i ”Fred Brown – affären”. Han informerade om att han fört frågan om förändringar gällande
bokutgivning vidare till generalens rådgivande nämnd men denna tvekade att komma med någon
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rekommendation till förändring. Han nämner att någonstans i världen har man börjat att diskutera
någon form av en facklig organisation för officerare och även debatter om demokrati har
förekommit i officerarnas egen tidskrift då man tror att detta skulle vara till hjälp i officersbristens
dagar. Erik Wickberg vill inte kommentera om det överhuvudtaget är klokt att ta upp och tillåta
sådana ämnen i den aktuella tidskriften. Slutkommentaren till dessa två debattfrågor hämtar han
från en salvationist i Sverige: ”The loss of officers may to a considerable extent be caused by lack
of personal blessing”.104 Ett något svårtolkat svar kan man tycka.
En av de stora samtalsfrågorna under konferensen blev officerskapet. Ett antal definitioner på
officerskap presenterades i samband med att förslag till revision av Order och reglementen
diskuterades.105 Inga stora förändringar skedde dock under Erik Wickbergs generalstid mer än en
förenkling av rangsystemet och en modernisering av uniformen. Men det är under denna tid som
officerare börjar fråga efter en fördjupning av officerskapets identitet och officerskapets teologi
och till detta vill jag återkomma i kapitel 6.106

Personalvård och officersavgångar
Vi har sett att FA hittade sina organisatoriska former i ett viktorianskt och konservativt skede i
Englands historia. Vi har konstaterat att FA formerades som en armé där framför allt hierarkin,
lydnadskravet, ordersystemet, den minimala lönen och de speciella äktenskapsreglerna satte sin
prägel på officerskapet. En historisk tillbakablick ger oss uppgiften att redan 1877 styrdes ”The
Christian Mission” av en enda man, William Booth. En ny parlamentslag från 1880 legaliserade
beslutet tillsammans med det nya namnet Salvation Army.107 Denna form av organisation krävde
mycket av både ledarskap och underlydande. Styrelsesätt och ordersystem har ofta bidragit till
personliga svårigheter för officerare och inte minst för officerare med barn. Detta bekräftas också
av Erik Wickberg när han ser tillbaka på sina egna erfarenheter. Han menar att ansvariga ledare
försöker lägga ner både arbete och omsorg i samband med förflyttningarna men han tillägger
samtidigt att han aldrig själv har kommit i åtnjutande av denna omtanke. Barnens skolgång har fått
avbrytas vid känsliga tidpunkter och han har aldrig blivit tillfrågad om villighet att gå in i ett nytt
uppdrag utan alltid gått på order. Han konstaterar att det ofta har varit besvärligt och inneburit
ekonomiska svårigheter.108
Även dessa ord bekräftar att Erik Wickberg som även han ställt sig bakom FA:s ordersystem
med dess lydnadskrav hade personliga erfarenheter av sådana problem. Det finns också flera
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exempel på att han vädjade till ledare på olika nivåer att visa hänsyn och att man måste lära sig att
hantera människor och visa omsorg.109 I ett tal till ledande officerare i maj 1971 citerade han
teologen William Barclay’s råd till ledare där han visar på betydelsen av att möta människor på
djupet. Han talade om att ledaren själv måste vara överlåten till Gud och sin tjänst, att den
överordnade måste vara beredd att ”gå ett stycke väg” med den som söker stöd, att man måste ha
sinne för proportioner, ha humor och kunna härbärgera problem. Erik Wickberg påminner också
om att allt detta har inget värde om man inte på allvar bryr sig om den enskilde.110 I september
1972 sammanträffade han med ett stort antal divisionschefer där Erik Wickberg ägnade större delen
av sitt tal till att tala om ett förtroendeingivande ledarskap. Han manade alla att ta reda på personliga
förhållanden, att söka rätt timing för svåra samtal och påminde om att förtroenden aldrig kan
beordras fram, bara förtjänas. Slutligen uppmanade han divisionscheferna att vara både själasörjare
och vän med sina officerare.111
Det är omvittnat att många officerare har kommit i kläm genom åren. Detta framkom t ex i en
undersökning vid St Lukasstiftelsens utbildningsinstitut 1992. En fd officer, som bl a var verksam
under Erik Wickbergs tid, sammanfattade en undersökning om personalvården med att fråga sig
vad händer med ”allas tjänare” när man inte orkar längre.112 Hon tog även upp förhållandet att
många som lämnat sin uppgift känner skuld för att man lämnat uppdraget. Tyvärr drabbades
åtskilliga av att ha blivit kallade ”svikare”.113
I undersökningen framkom det bl a att man har ”räddat reglementena men förlorat människor”.
Någon annan menade att man inte blivit tagen på allvar och ibland har man blivit bemött med
hårdhet och oförståelse. Man bekräftade också att förflyttningarna skapade rotlöshet hos både
officeren och kåren. Några menade att när det oväntade inträffade såsom sjukdom, skilsmässa eller
annan krissituation fungerade inte personalvården. Ett allvarligt påpekande var att
utstötningsmekanismerna är mycket starka. När någon inte inordnar sig i systemet är det bara att
gå. Någon skrev att många officerare skulle vara kvar om FA:s ledning varit mer flexibel och
tolerant.114 Det är ingen tvekan om att Erik Wickberg var medveten om dessa tillkortakommanden.
Detta kommer till tydligt uttryckt i hans självbiografi:

Det är med ett visst vemod jag tänker på att vi inte alltid haft eller förmått fostra de ledare vi skulle
ha behövt, och på de förluster vi lidit på grund av bristande förståelse och bristande förmåga hos
dem som haft att fatta viktiga beslut. Alltför många löften har givits – kanske i god tro – som aldrig
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kunnat uppfyllas, men som efterlämnat svårläkta, onödiga sår. Plattformen har kommit att betyda
mer än administrationen, mer än själavården, mer än nödvändigheten av att kunna lyssna.115

Redan från början var avgångarna från officerskåren stora och detta sågs som något mycket
allvarligt som skapade stor oro. Hundratalet år senare, under Erik Wickbergs tid som general,
yttrade sig officeren John Gowans (1934–2012, general 1999–2002) över officersavgångar och
officersbrist och menade att något måste göras i ett läge där det visade sig att omkring två
tredjedelar av de brittiska officerarna lämnade som officerare i aktiv ålder.116
Även i Sverige har avgångarna tidvis varit mycket stora. Sverige är ett av de länder där det finns
ett speciellt förbund för fd officerare, FDFO. För närvarande har förbundet 250 medlemmar men
sedan starten 1932 har det funnits sammanlagt 2 500 medlemmar men det finns även många fd
officerare som aldrig blivit medlemmar i FDFO.117
Först 1998 tillsattes ”the International Commission on Officership to review all aspects of the
concept of officership in the light of the contemporary situation and its challenge, with a view to
introducing a greater measure of flexibility into officer service”.118 De viktigaste förändringarna har
redovisats tidigare i detta kapitel.
Sammanfattningsvis kan sägas att när man studerar protokollen från olika ledarkonferenser så
ser man att Erik Wickberg fick ta emot många frågor om demokrati, synpunkter på bristande
politiskt engagemang och även synpunkter gällande sättet att hantera kriser. Det var säkert så att
Erik Wickberg insåg att personalvården hade försummats och att de stora förändringarna skedde
långt efter hans tid. Numera fungerar personalvården bättre. Vid HK i Sverige finns en
personalavdelning och de svenska officerarna har numera rätt att vara fackanslutna. Sedan 1990talet finns det i Sverige också en ledarutbildning som i sin förlängning bör innebära ökad
kompetens och ökad trygghet i personalsituationen.119
Sammanfattning och resultat
Detta kapitel har velat visa på vilket sätt FA:s struktur som armé påverkar officerskapet.
Påverkanskraften blir stor med tanke på att både tjänstgöring, privatliv och därmed officerens hela
liv kommer att regleras i Order och Reglementen. FA:s hierarkiska system med militära ranger och med
förflyttningssystem, lydnadskrav och befordringar kommer med åren att skapa friktioner,
avundsjuka och stora avgångar. Kravet på lydnad gäller och detta kapitel visar hur olydnad
gentemot ledande officerare och reglementen kan ge anledning till avsked. Samtidigt visar kapitlet
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att viktiga förändringar till det bättre har skett under senare år. Detta gäller framför allt om de
förändringar som skedde omkring det senaste sekelskiftet.
Perioden mellan världskrigen påvisar nedgångar först i FA:s hemland och därefter i övriga
Europa och detta fortsätter in i vår tid. Detta är ett förhållande man delar med andra kyrkor.
Erik Wickberg arbetar för en officerskår som inger förtroende. De viktigaste uppgifterna är att
förkunna evangelium, undervisa om Guds rike och visa omsorg om dem som ingen annan bryr sig
om. Han ser kallelsen som gudomlig in i en mänsklig organisation med sina fel och brister. Erik
Wickberg har en god kännedom om teologiska trender och nutida teologi men är samtidigt orolig
för att officerarna inte ska kunna hantera dessa tankegångar och att förkunnelsen om frälsning,
omvändelse och Jesu död ska försvagas.
Diskussioner vid ledarkonferenser visar att det finns ledare som försöker föra de ungas talan
och som önskar se ett demokratiskt styrelsesätt och som dessutom saknar FA:s uttalanden i
övergripande politiska frågor. Erik Wickberg försöker hålla samman FA med fast hand och är
försiktig och närmast ovillig att ändra på strukturer, regler och principer som det relateras till i detta
kapitel. Samtidigt inser han att förändringar måste komma när det gäller centralstyret från London.
Erik Wickberg ser uniformen som en tillgång och ser denna som ett ”visitkort” i mötet med
människor. Trots det hierarkiska styrelsesättet påtalar han att de viktigaste förändringarna alltid
börjar på gräsrotsnivå. Erik Wickberg plågas av officersbristen, sekulariseringen, materialismen och
en statistik som i väst går i fel riktning. Han bekräftar genom egna erfarenheter att personalvården
inte har varit den bästa.
Vi har nu sett på det ramverk som styr officerskapet och hur detta är starkt påverkat av det
kvasimilitära systemet och de militära metaforerna. I nästa kapitel ska vi se närmare på ”kallelsens
innersida” och förkunnelsen om ett heligt liv. Med andra ord kommer det att handla om
officerskapet som ett sakrament och om officeren som ett liv i Kristi efterföljd.
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Kapitel 3. Det sakramentala perspektivet på officerskapet
En annan av Avery Dulles kyrkomodeller är den sakramentala. Eftersom detta begrepp numera är
mycket vanligt när Frälsningsarmén internationellt vill beskriva sin identitet väljer jag i detta kapitel
att se på officerskapet från detta perspektiv. Det kommer att handla om officerskapet som ett
synligt och påtagligt och trovärdigt tecken på Guds nåd.120 Denna syn på kallelsen, officerskapet
och förkunnelsen kommer att prägla kapitlet. Allra först måste uppmärksamhet ges åt hur detta
begrepp använts inom FA. Därefter kommer jag att säga något om FA:s sätt att tolka ordet kallelse
och sedan följer en beskrivning av FA:s teologi när det gäller synen på helgelse. Ett liv i helgelse
handlar också om livet som ett synligt och påtagligt tecken på Guds nåd, med andra ord ett
”sakramentalt liv”. Denna första del i kapitlet blir då en introduktion till hur Erik Wickberg ser på
kallelsen och på officerskapet i förkunnelse och artiklar. Eftersom han värnar om officerarnas
andliga utveckling och om officerarnas helgelseförkunnelse så måste vi också fråga oss vad det är
för form av förkunnelse han själv presenterar. Med andra ord handlar det om hur han genom sin
förkunnelse och sina artiklar försöker forma ett sakramentalt officerskap.
Ett sakrament för världen
General Shaw Clifton gör i boken Who are these Salvationists en analys gällande FA inför 2000-talet.
I boken har han ett kapitel som han kallar Salvationist Sacramentalism. Kapitlet är skrivet mot
bakgrunden av att FA 1883 beslutade sig för att inte fortsätta förvalta sakramenten.121 Därefter
ställer han frågan om kristna kan betraktas vara sakrament. Shaw Clifton svarar ja på denna fråga
och menar att människor och en kyrka som med stor empati lever mitt i världen och som gör allt
för att lindra människors nöd är att betrakta som sakrament.122 För att förstärka sitt påstående
citerar han följande hymn skriven av Albert Orsborn (1886–1967, general 1946–1954):
My life must be Christ’s broken bread,
My love His outpoured wine,
a cup o’erfilled, a table spread
Beneath his name and sign,
that other souls, refreshed and fed,
May share his life through mine.
My all is in the Master’s hands
For him to bless and break;
Beyond the brook His winepress stands
And thence my way I take,
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Resolved the whole of love’s demands
To give, for his dear sake.
Lord, let me share that grace of thine
Wherewith thou didst sustain
the burden of the fruitful wine,
the gift of buried grain.
Who dies with thee, O Word divine,
shall rise and live again.123

Författaren skrev denna hymn efter det att han sett all förödelse efter andra världskriget.
Kommendör Robert Street förtydligar dessa tankar i boken In The Master’s hands, each life
sacramental.124 Han citerar Salvation Army’s International Spiritual Life Commission och skriver att Kristus
är det enda sanna sakramentet och att ett sakramentalt liv – Kristus som lever i oss och genom oss
– är hjärtat i helgelseprocessen och i ett kristet lärjungaskap. Detta förhållande gör också det dagliga
livet sakramentalt och eftersom våra liv vilar i Guds händer så blir varje liv ett sakrament. Livet i
Kristus blir då ”An outward and visible expression of an inward and invisible grace”.125 Robert
Street avslutar denna förklaring med att säga att Jesus inte vandrar på jorden idag och därför ber
han oss att göra honom synlig genom vårt sätt att leva.126
Kallad till officerskap
Med tanke på hur ordet används är det riktigt att se på både officerens kallelse och på officerskapet
från ett sakramentalt perspektiv. Detta blir då också del i den teologi om officerskapet som jag vill
återkomma till i kapitel 6. Kommendör Wesley Harris (1928) skriver om kallelsen till officer. I
boken From The Battle lines, Personal Perspectives on Salvationism försöker kommendör Wesley Harris
(1928) att beskriva officerskapet. Han ser detta både som ett mirakel och som ett mysterium av
sakramental karaktär. Han menar att det därför är svårt att skapa en enhetlig teologi om
officerskapet.127
Wesley Harris går vidare i sin analys av kallelsen och officerskapet och använder sig då av ordet
tillgänglighet. För det första menar han att det innebär att vara tillgänglig för Gud. Att säga ja till en
kallelse på samma sätt som Jesaja eller Maria gjorde är att helhjärtat ställa sig till Guds förfogande.
Men det handlar inte bara om Gud utan det handlar också om att göra sig tillgänglig för människor.
För att klargöra samspelet mellan Gud, den person som ställs inför kallelsen och andra människor
citerar Wesley Harris påven Gregorius den store (ca 540–604) som sade: ”Så ofta som jag är nära
Gud sänds jag tillbaka till människor och så ofta som jag är nära människor sänds jag tillbaka till
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Gud”. FA brukar också betona att när man ser människors nöd och världens behov av kärlek så är
detta en del av kallelsen. Viktiga delar av kallelsen är också att göra sig tillgänglig för att tala med
människor och för att lyssna till människor. Wesley Harris konstaterar sedan att det sagda borde
gälla alla kristna och tillägger att kallelsen att bli officer i FA handlar dessutom om att göra sig
tillgänglig för FA. Harold Hill byter sedan ut begreppet tillgänglig för FA mot uttrycket appointability
och skriver officership is appointability.128 Officerarna har undertecknat ett lydnadslöfte där
förordnanden och förflyttningar helt ligger i ledarnas händer. Officerarna är inte ansvariga för sina
förordnanden men ansvariga i de förordnanden de har fått. Det kan uppstå förhållanden som gör
att man inte kan vara tillgängliga fullt ut enligt FA:s regler. Det kan handla om hälsa och
familjeförhållanden men detta menar Wesley Harris tillhör undantagen. Slutligen slår han fast:
But to limit availability without extenuating reasons is surely to erode part of the very essence of
officership and to deny that calling with which God honours of officership and to deny that calling
with which God honours those He choses. For some, such views of officership may seem rather
rigorous. Personally I have found them a prescription for fulfillment.129

Detta citat visar hur FA ser på själva ordersystemet som något som är inspirerat av Gud och som
bara tillåter specifika undantag.
Frågor som har med kallelse och synen på officerskapet att göra återkommer vi till när Erik
Wickbergs synsätt skärskådas och när vi i kapitel 6 ser närmare på officerskapets ecklesiologiska
hemvist.
Helighet
Något som ständigt sysselsätter Erik Wickberg när det gäller officeren är förhållandet till FA:s syn
på ett heligt liv och helgelsen. Därför måste vi se närmare på hur dessa begrepp förklaras i Handbok
i FA:s lärosatser:
Det heliga livet är ett sakramentalt liv. Det återspeglar Jesus och är ett öppet och synligt tecken på
Guds nåd. Det är ett meningsfullt mänskligt liv, ett liv i nära gemenskap med Gud och i osjälvisk
tjänst för andra. Det är ett liv som förebådar vår slutliga helgelse när vi har blivit förhärligade, när
evigheten bryter igenom och Gud har blivit allt i alla (1 Kor. 15:28).130

Utgångspunkten är det metodistiska arvet som uttrycks i följande lärosats om helgelse:
Vi tror att det är en förmån för alla troende att bli helt igenom helgade och att deras ande, själ och
kropp bevaras oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.131
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När man läser detta kan man få uppfattningen att det handlar om syndfrihet men detta tar man
avstånd ifrån i kommentarerna och skriver att ”helighet är inte syndfrihet” och att man heller inte
får göra anspråk på syndfri fullkomlighet i detta livet. I undervisningen förekommer ofta uttrycket
fullkomlig kärlek och jag får intrycket att man med hjälp av detta försöker att förstå vad helgelse
innerst inne handlar om. I handboken pekar man på den helande kraft som Anden fyller oss med
så att man börjar älska med hjälp av Guds inneboende kärlek. Därefter hänvisar man till John
Wesley som talade om Perfect Love och med detta menade han ”renhet i motivation eller uppsåt, en
uppriktig kärlek till Gud och medmänniskor”.132 Enligt John Wesley måste helgelsen ta sig praktiska
uttryck. Den ”etiska impulsen” får inte glömmas bort som präglade hans uppfattning om helighet
och som inkluderade andra och om plikten att bära andras bördor. Kommendör Robert Street
kommenterar detta förhållande i det samtalsdokument som föreligger mellan FA och The
Pontifical Council från 2014: ”The holy life necessarily involves personal, social and political
attitudes”. I detta sammanhang nämns bl a kampen mot klimatförändringar.133
Det är ingen tvekan om att lärosatsen om helgelse väcker frågor. Helgelseförkunnelsen kan
också bli för individualistisk och kan kännas som en tung börda för t ex en frälsningsofficer. Det
kan gälla både det egna andliga livet och officerens förkunnelse. Det kan kännas som en plikt att
göra gott. Major David Noakes som Arne Olsson citerar i sin D-uppsats har också andra intressanta
synpunkter på helgelseförkunnelsen. Han säger bl a att ”Triumphalism in holiness has probably
seen its day”. Med andra ord tror han att helgelseförkunnelsen kommer att förändras. David
Noakes räknar med att få se ”uttryck av det heliga i form av en wesleyansk rättviseröst och betoning
på en inre andlighet (mer än regler och tabun), insikter från psykologisk forskning och ett
accepterande av personlig brustenhet”.134 Helgelsen handlar inte om en persons “andliga
muskelmassa”. De objektiva och de subjektiva aspekterna av trons liv behöver balanseras mot
varandra.135 Det enklaste och mest förståeliga sättet att beskriva helgelseprocessen är kanske att
använda John Gowans (1934–2012) ord i en av hans sånger: ”To be like Jesus! This hope possesses
me, in every thought and deed, this is my aim, my creed; To be like Jesus! This hope possesses me,
His spirit helping me, like him I’ll be”.136
En sådan längtan bör ju kunna innefatta empati och handlingskraft gällande en lidande värld,
orättvisor och en exploaterad planet. Shaw Clifton, delförfattaren och redaktören av boken New
Love, Thinking Aloud About Practical Holines poängterar att så måste det vara.137 Jag är dock inte säker
på att detta skulle vara självklart för Erik Wickberg. I sin självbiografi säger han att dessa frågor är
viktiga och får inte försummas men koncentrationen måste vara budskapet om en mäktig och
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levande Frälsare och inte meditationer över miljö och fred i världen.138 Däremot är jag övertygad
om att han skulle ha förståelse för den tyske exegeten Klaus Berger som talar om ”offensiv
helighet”. Detta språkbruk ligger nära de uttryckssätt och de handlingsmönster som präglade
Catherine och William Booths förkunnelse. Klaus Berger talar om en helighet som smittar, som är
expansiv, missionerande och universalistisk. Denna har inte sin grund i etik och moral utan i ett liv
präglat av Jesus. Denna närhet ger impulser till tjänande och är av sin natur en kraft som spränger
gränser. Klaus Berger menar att själva närheten till en sådan person som i sin tur lever nära Jesus
har en positiv påverkanskraft. Den norske prästen Hans Arne Akerø, uppväxt i FA miljö, menar
att denna ”offensiva helighet” är en viktig del i FA:s fromhet och spiritualitet.139
Erik Wickberg hade också sina funderingar när det gäller FA:s sätt att undervisa om helgelse. I
sin bok Uppdraget skriver han om att helgelseläran fortfarande är för honom ett oavslutat kapitel.
Han har bland annat synpunkter på Samuel Brengles (1860–1936) böcker om helgelse som han
upplever tunga och ensidiga.140 Hans helgelseteologi betonade krisen och upplevelsen som han såg
som en ”andra välsignelse”. Erik Wickberg hade det lättare med andra helgelseförkunnare som
mera betonade helgelseprocessen, det andliga livets skiftningar och det kontinuerliga livet med
Gud. Jag har i min tidigare uppsats visat att han betonar att helgelseförkunnelsen måste präglas av
new vitality, intellectual validity och social relevance.141
Som vi sett är kallelsebegreppet viktigt i FA och detta förstärks av att helgelseförkunnelsen ofta
knyts samman med helig tjänst för Gud och andra. Den andra delen av detta kapitel kommer nu
att ägnas åt Erik Wickbergs syn på kallelse och officerskap och helgelse som det gestaltar sig i hans
förkunnelse och i hans artiklar.
Erik Wickberg, kallelsen och officerskapet som en del i det sakramentala perspektivet
Med största sannolikhet har Erik Wickbergs kallelseerfarenhet påverkat hans undervisning om
kallelsen och officerskapet. Han är uppväxt i en officersfamilj och gjorde allt för att gå en helt
annan livsväg än sina föräldrar. Erik Wickberg blev dock påverkad av besök i en av Berns
reformerta kyrkor och framför allt av Frieda de Groot (1899–1930) som han senare skulle gifta sig
med. Hennes raka fråga till honom ledde omedelbart till ett avgörande: ”Men hur står du egentligen
till Kristus?” Erik Wickberg skriver:
Det var som om blixten slagit ned. Helt plötsligt fattade jag att här låg kärnpunkten, här måste
avgörandet ske. Nu kunde jag inte komma undan längre. Nu begrep jag att neutralitet inte existerar
i vårt förhållande till Gud. Jag gick hem och stängde in mig i badrummet. Jag böjde mina knän och
bad. Jag vågade helt enkelt inte vända Gud ryggen och säga nej till honom. Vad gjorde jag med mitt
liv? Jag kände inte någon glädje, ingen lycka, när jag efter min bönekamp stod upp. Jag var förkrossad
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och kände som om hela livet slagits i spillror. Jag visste nu vad Gud ville med mitt liv. Jag måste bli
frälsningsofficer – fast jag skulle ha gett allt för att slippa. Jag kunde inte heller fatta att jag skulle bli
till någon nytta i det arbetet.142

Redan i förordet till sin självbiografi har Erik Wickberg några rader om att han upplevde sig ”vara
inkallad till vapentjänst i Militia Christi ”:
Jag blev frälsningssoldat därför att jag upplevde en bestämd och entydig omvändelse, och en
kallelse att bli officer. Detta var det allra sista jag själv skulle ha valt. Det kostade mig svår inre
kamp och allvarliga försök att komma ifrån alltsammans. Frestelsen att anse kallelsen som ett
fantasifoster blev mig nästan övermäktig. Men den var alltför verklig för att avfärdas utan att
därmed föra mig in på helt andra vägar. När jag omsider gav efter för det jag vet var Guds kallelse,
var det med en känsla av att vara inkallad till vapentjänst i Militia Christi.143

Båda dessa citat säger en hel del om personen Erik Wickberg, hans omvändelse, hans syn på Gud,
kallelsen till frälsningssoldat och till officer. Gud och FA har han fått genom modersmjölken. Det
framkommer både i citaten och i hans biografi i övrigt att han hade fått nog och ville bort från talet
om omvändelse och FA.144 Men han vågar inte säga nej. Ingen kan tveka om hans ärlighet och
uppriktighet men är det pliktkänslan som blir avgörande eller handlar det om någon form av rädsla
inför Gud? Jag lägger även märke till att det inte finns någon glädje i gudsupplevelsen. Kommer
denna erfarenhet att påverka hans många predikningar inför officerare över hela världen?
Det är först 1953 som Erik Wickberg skrev en artikel i The Officer om frälsningsofficerens
kallelse och 1961 publicerades samma artikel ytterligare en gång. Utan att en specifik teologi
definieras gällande kallelse och officerskap så antyder han en sådan. Han presenterar kallelsen som
en dyrbar juvel och han uppmanar läsarna att erinra sig vad som hände när de blev utvalda av Gud.
Han tar sedan upp några av officerskapets utmaningar och stannar speciellt inför betydelsen av att
lära sig hantverket när det gäller att leda gudstjänster, att predika och vägleda, att vara herdar för
hjorden och att förvalta penningmedel. Han tar sedan upp den trovärdighet som kommer genom
att leva ett heligt liv och därefter sätter han in officerskapet i en ”kallelsens kedja” eller i en
succession där han ber läsarna att studera kallelsen hos profeterna Amos, Jeremia, Jona, Nahum
och Hesekiel.145
Detta är något som Erik Wickberg återkommer till bl a i sin predikan Covenant Day på
kadetternas förbundsdag 1971 då han börjar med Abraham, fortsätter med Paulus, vandrar sedan
vidare i kyrkohistorien, nämner Martin Luther, John Knox, Catherine och William Booth och
fortsätter med dem som undertecknar sina förbund denna dag. Han gör detta på ett sätt så att
åhörarna uppfattar att de inte bara är sammanförda med William Booth utan med en hel rad av
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föregångarna i både Bibel och kyrkohistoria. Det är också i denna predikan han associerar till Gamla
testamentets förbund och pekar sedan på innehållet i det förbund som de blivande officerarna ska
underteckna.146 Erik Wickberg ger dessutom ett tydligt och starkt uttryck för FA:s roll i världen och
på så sätt uttalar han sina förväntningar på de blivande officerarna:
SA is not something that the Founder invented – it is a covenanted part of the purpose of God for
our own day. And so we are bound by God’s terms of reference, by God’s plans. The SA was a
prophetic cry of protest against a sleepy, lazy, selfish kind of religion against closed clique worship.
Against barriers of race and nationality and class. To be true to this Covenant is not just the General’s
task. It is your task. It is as much a sacred part of the Covenant you will be signing today as anything
else in that covenant.147

Det är ingen tvekan om att Erik Wickberg är starkt influerad av Dietrich Bonhoeffers (1906–1945)
teologi inte minst som den framställs i boken Efterföljelse.148 Detta märks redan i den intervju som
The Officers redaktör håller med den nytillträdde generalen och detta kommer fram i många
sammanhang. I artikeln citerar Erik Wickberg Dietrich Bonhoeffers ord om dyrbar och billig nåd och
dessa ord förekommer sedan ofta i olika sammanhang.149
Han återkommer bl a till Dietrich Bonhoeffers ord när han explicit talar om officerskapet. I
denna intervju citerar han också Laura Petri när hon i boken En cirkel sluter sig skriver om att
nutidens frälsningsofficerare får skörda frukterna från sida företrädares ”självförsakelse, slit och
modiga kamp”.150 Erik Wickberg oroar sig för officersbristen inte minst i Europa och menar att
detta måste bli ett böneämne och att man modigt måste försöka flytta på möjliga stötestenar i
officerskapet. Tyvärr får vi inga exempel på sådana. Han menar också att befintliga officerare inte
alltid varit goda föredömen och våra ungdomar har ögonen på oss. Erik Wickberg manar till bön
och att den Helige Ande ska leda officerarna in i bönens mysterium. Bönens kraft måste brukas
och han poängterar att självförsakelsen och uppdraget att bära Kristi kors gäller fortfarande. I olika
sammanhang tar han upp dessa frågor under temat Dignity of officership och vid hans första besök i
Paris som general talar han till officerarna i Frankrike om kallelsens välsignelse då han utgår från
Matt 1:1–16 som handlar om hur de tolv lärjungarna sänds ut. Hans budskap är att liksom Jesus
sände ut sina lärjungar så sänder han sina officerare. Att vara kallad och sänd ger både värde och
dignitet i uppdraget. Erik Wickberg menar att denna inneboende dignitet kan jämföras med en
ambassadörs arbete. Detta utförs på uppdrag av Jesus Kristus. Uppgiften är helig och stor och det
handlar inte om ett vanligt yrke utan om en kallelse. Han betonar att man inte är officer för att själv
få ut något av detta utan för att Gud vill det.151
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Detta är också hans budskap till officerarna han mötte i USA:s Central Territory sommaren
1971. I Toronto ett år senare tänker han på Paulus och säger ”I have kept the rules, I have played
the game” och menar att den goda kampen kräver andlig disciplin och trohet mot det ingångna
förbundet och även trohet gentemot FA.152 Vi kommer att upptäcka att Erik Wickberg ofta i sin
förkunnelse till officerare talar om andlig disciplin med tanke inte minst på förberedelser för
trovärdiga evangelisationsinsatser och på detta område betyder kväkaren och författaren D Elton
Trueblood (1900–1994) mycket för honom. Han är också en av de som har medverkat i Vocation
and Victory, an International Symposium in Honour of Erik Wickberg. I kapitlet med rubriken The price of
Evangelism skriver D Elton Trueblood om fem olika grundvillkor för ett trovärdigt evangeliserande.
Dessa är:
1. Överlåtelsen till Kristus.
2. Att vilja vara ett vittne med utlovad kraft enligt Apg 1:8.
3. Att med glädje acceptera andlig disciplin. Inte minst gäller det dagligt umgänge med bibelordet.
4. Att ständigt vara beredd att tjäna även i oväntade sammanhang.
5. Att vara med och skapa en varm och förtroendeingivande gemenskap.153

Dessa punkter finns med i en lång rad av Erik Wickbergs predikningar även om de inte alltid finns
med alla på en gång. Det är ingen tvekan om att kallelsen till att vara officer är något mycket heligt
för Erik Wickberg. Även om han inte själv använder ordet sakramental så ser han officeren som
ett synligt och trovärdigt hoppets tecken i världen.

Erik Wickberg och helgelseförkunnelsen som en del i det sakramentala perspektivet
För att se närmare på Erik Wickbergs helgelseförkunnelse kommer några underrubriker att
användas. Dessa är en korsets teologi, på altaret, helighet, trovärdighet och vardagsliv.

En korsets teologi
Jag finner det svårt att skilja på Erik Wickbergs förkunnelse om officerens kallelse och om helgelsen
eftersom dessa två begrepp så intimt hör samman i hans förkunnelse och artiklar. Men det är ingen
tvekan om att både hans kallelseteologi och hans tal om helgelse tar sin början vid Kristi kors. Med
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tanke på hans påverkan av Dietrich Bonhoeffers teologi får ett av hans citat utgöra en start till Erik
Wickbergs teologi om helgelse sådan den framträder i mötet med officerarna. Bonhoeffer skriver:

Jesu ok och hans börda är korset. Att bära det korset är ingen sorg eller förtvivlan. Det är nytt liv,
frid och djup glädje i vårt innersta. Då vandrar vi inte längre under självgjorda lagar och bördor, utan
under hans ok, han som känner och som själv går med oss under oket. Att gå tillsammans med
honom under oket är att gå i vissheten om hans närvaro och gemenskap. När lärjungen tar upp
korset finner han – Kristus.154

Ett centralt tema hos Erik Wickberg är den personliga överlåtelsen och att vara beredd att bära
Kristi ok. Officerskapet innebär att försaka sig själv, att följa i Jesu fotspår som också innebär att
följa honom in i lidande. I en personligt färgad predikan som han håller inför världens alla FAledare hösten 1972 talade han om trons motsättningar, livets brustenhet, bekymmer för
familjemedlemmar, åldrande och sjukdom och missförstånd i ledaruppgiften.155 Allt detta kan vara
ett uttryck för de kors vi har att bära. Erik Wickberg tar också upp den spänning som kan finnas i
tron mellan nåd och frihet, mellan det som är stort och mycket litet och mellan kontemplation och
handling. Man kan inte välja det ena eller andra. I livet med Kristus måste vi stå ut med dessa
spänningar och de kan till och med bli viktiga drivkrafter. Det gäller också de motsättningar vi
hittar i Bibeln.
I Tokyo 1974, några månader före pensioneringen, talade han till officerarna om det
”apostoliska pris” efterföljarna måste betala för att tjäna andra. Lydnaden handlar om att vara
trogen i sitt kall. Det kanske till och med handlar om att leva i fattigdom som pionjärerna gjorde.
Erik Wickberg frågar sig också om lyssnarna är fyllda med samma anda som dessa eller har denna
bytts ut mot själviskhetens, girighetens, stolthetens och kritikens anda. Han menar att altaret kräver
ett offer. Han sammanfattar sin predikan med orden sacrifice, obedience, vision, compassion and love.156 I
en predikan till alla kvinnliga officerare som arbetar inom det stora sociala arbetet i England
påminner han dem om att de bär Kristi kors dagligen och talar om betydelsen av att våga se framåt
och utmanas av nya visioner. Erik Wickberg menar att det är viktigt att leva i den dialog som
uttrycks i Joh 21:15–17 och som utspelar sig mellan Jesus och Petrus. Jesus frågar Petrus tre gånger:
”Älskar du mig?”.157
I april 1972 talade han i Toronto över ämnet The Cross och bibeltexten är hämtad från 1 Kor
1:10. Erik Wickberg påminner om det offertänkande som präglar Gamla testamentet och talar
sedan om hur Jesus offrar sitt liv för människornas skull och om hur det som hände på korset blir
en Guds kraft till frälsning. Han frågar sig sedan om offertänkande är något omodernt. Erik
Wickberg tar ett par exempel. Det första handlar om Martin Luther King som offrade sitt liv i
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kampen för de svarta i USA. Det andra exemplet är alla de risker Dietrich Bonhoeffer tog för att
stå emot Adolf Hitler och att detta offer sedan slutar med att han blir dödad. Han citerar sedan
Dietrich Bonhoeffer som menar att det inte räcker att bara tala om Guds kraft utan att man också
måste tala om en Frälsare som lider för och med människor. Predikans fråga blir då hur mycket
lyssnarna är villiga att offra.158

På altaret
”På altaret” är Erik Wickbergs tema när han i september 1971 mötte de brittiska officerarna.
Samma budskap fick sedan officerare i Australien lyssna till ett år senare. Han utgår då från Jakob
som möter sin Gud vid Betel, 1 Mos 35:1–6, och där bygger ett altare men sedan glömmer vad han
har lovat. Innan han sedan återvänder till överlåtelsens altare måste han först göra upp med allt det
som hindrar honom att gå Guds väg. Erik Wickberg tar sedan upp vad som kan hindra hans
lyssnare att hålla det avgivna löftet och uppmanar till att lämna allt sådant innan löftena kan förnyas
vid offeraltaret. I avslutningen citerar han baptistpredikanten Alexander Maclaren (1826–1910):
”So the old man’s vision may be better than the youth’s, if he lives up to his youthful vows”. Allra
sist skriver Erik Wickberg i sitt manus: ”Take up my cross and follow me, how can I make a lesser
sacrifice when Jesus gave his life for me”.159
På ICO, officersinstitutet för högre utbildning i London talade Erik Wickberg i augusti 1970
över ämnet Det gudomliga imperativet. I denna predikan möts två imperativ som kolliderar med
varandra. Jesus säger att han måste gå till Jerusalem för att lida, dö och bli uppväckt, Matt 16: 21–
28. Petrus har dock en helt annan mening. Nu menar Erik Wickberg att texten handlar om dem
som frivilligt har ställt sig med i ledet på Jesus sida. Här använder han ett citat från Elton Trueblood
vars tankegångar ofta återfinns i annat predikomaterial hos Erik Wickberg:
If we realize that Christ was organizing a genuine ”company” many points immediately become
clear. Herein is the significance of the cryptic ”Follow me”. He was not advising people to go to
church, or even to attend the synagogue: He was instead asking for recruits in a company of danger.
He was asking not primarily for belief, but for commitment with consequent involvement. The wellknown words are more understandable if we can see them as a call of recruiting officers.160

Det är inte heller konstigt att Erik Wickberg dras till hans uttryckssätt med tanke på att det är en
armé han leder. I denna predikan kommer Erik Wickberg också med en viktig fråga om
motiveringen bakom uppdraget som officer och han ger själv svaret i orden ”för kärlekens skull”.
Detta är några exempel på artiklar och predikningar som handlar om den stora betydelse som
Erik Wickberg lägger i överlåtelsen, självförsakelsen, att ta upp sitt kors för att kunna tjäna andra.
Hit hör också den andliga självdisciplinen när det gäller studier, bibelläsning och böneliv. Den
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teologiska motivationen finner han alltså i Guds kärlek till människor. Efter dessa exempel kan
man inte beskylla Erik Wickberg för en triumfartad helgelseförkunnelse. Låt oss nu se på en annan
form av förkunnelse för att få en helhet i den teologi som han förmedlar.

Helighet
Frederick Coutts, (1899–1986, general 1963–1969) och Erik Wickberg var på många sätt ett
”radarpar”. De kom att arbeta nära och förtroligt tillsammans under hela Frederick Coutts
generalstid. Båda var självlärda teologer och deras ambition var att förkunna helgelsen på ett så
enkelt sätt som möjligt. I detta citat från Frederick Coutts beskrivs Jesus som en människa bland
människor men med ett heligt väsen:
Hos Jesus är heligheten möjlig att förstå – genom att den är så naturlig. Det fanns ingenting ansträngt
eller konstigt i Jesu väsen. Vi kan inte föreställa oss honom spela en roll eller framvisa ett religiöst
beteende därför att någon gav akt på honom, eller anlägga ett fromt tonfall, då han talade om eller
till Gud. Hans helighet var i alltför hög grad sammanvävd med hans dagliga liv för att sådant skulle
kunna ske…Hans helighet satte honom i stånd att äta och dricka så naturligt att hans fiender
avfärdade honom som en ”drinkare och frossare”.161

Erik Wickberg såg sin företrädare Frederick Coutts som en av dem som på ett enkelt sätt kunde
förklara läran om helgelse.162 Detta gjorde han genom att visa på Jesus och påvisa att i Jesus
”förvandlades denna lära från ett abstrakt begrepp till en levande förebild. Ordet helgelse blir kött
och bor bland människorna”. Erik Wickberg refererar ofta till Frederick Coutts. Detta gör han
bland annat i artikeln Hunger of mind and heart.163 Han önskar att alla officerare ska göra allt för att
rekommendera denna bok till sina frälsningssoldater. Förmodligen använde Erik Wickberg Coutts
böcker som kunskapskällor när han förberedde sina predikningar. Det intressanta är också att när
man ser på Coutts senare bokproduktion får man intryck av att han hämtar material från Wickbergs
predikningar.164 I ovan nämnda predikan tar Erik Wickberg upp relevansen med
helgelseförkunnelsen och att undervisningen om helgelse behöver bli bättre. Han menar att
helgelseförkunnelsen är en del av FA:s mission även till andra kyrkor och att denna undervisning
är en hemlighet till FA:s stora expansion under pionjärtiden. Enligt honom kan man läsa om Guds
helighet på var och varannan sida i Bibeln. Han skriver också att hungern efter helighet är stor och
att detta är officerarnas uppdrag att visa både i sina liv och i förkunnelsen. Om inte detta sker
försvinner också den andliga auktoriteten blir Erik Wickbergs slutsats. Kraft till detta kommer
genom Andens vägledning.
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Inför pingsten 1970 skrev han en artikel med titeln Come Holy Spirit. Thoughts about Pentecost.165
Erik Wickberg vill i predikan visa på den spontana glädje och den entusiasm som Anden ger till
individen och den längtan till kristen gemenskap som Anden frammanar. Han skriver också om
hur den mest torra predikan kan upplevas levande av en lyssnare och hur Anden vägleder både i
den evangeliserande uppgiften och i den enkla vardagstjänsten. Erik Wickberg vill också visa hur
den helige Ande kan påverka större samlingar när många träffas likaväl som när två eller tre möts.
Han tar med sina läsare till Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Uppsala 1968 och skriver om
Andens ledning. Erik Wickberg berättar också hur han har varit med om liknande erfarenheter från
stora samlingar ute i världen. I dessa sammanhang kan han erfara hur kyrkan är innesluten i en
”trinitatisk gemenskap”.

Trovärdighet
Put of the Old Man är en predikan Erik Wickberg höll på ICO i januari 1970. På plats finns officerare
från olika länder, däribland en grupp från Sverige. Texterna är hämtade från Ef 4:22–24 och 1 Kor
13. Den första texten handlar om att få bort allt det som tillhör det ”gamla livet” som t ex lögner,
vrede, sårad stolthet, dåligt temperament och språk som skapar otrivsel och splittring. Enligt Erik
Wickberg handlar det om ett andligt städande med hjälp av den helige Ande. Låt sedan Anden
skapa en förnyelse till kärlek som den framträder i ”Kärlekens lov”, (1 Kor 13). Anden framställs
som en levande och dynamisk kraft i historien och i det egna livet. Han vädjar till sina åhörare att
låta Anden få fritt spelrum men han manar även till hårt arbete i predikoförberedelsen. Han
uppmanar till tankearbete, bön och meditation. Erik Wickberg önskar att officerarna skall läsa
minst sex–åtta översättningar och två–tre kommentarer. Plötsligt kan det falla nytt ljus över ett
textsammanhang. Han rekommenderar alla att läsa facklitteratur, skönlitteratur och även
detektivromaner för att förnya språket.
Det märks i de många predikningarna att han följer en strategi när det gäller att lyfta predikans
status i officerskapet.166 Med hjälp av bibelordet från Rom 10:14 håller Erik Wickberg en predikan
om predikan 1971 för brittiska divisionschefer.167 Allra först slår han fast att predika är en gudomlig
befallning och att Gud talar i sitt ord och att man måste lyssna och lyda. Erik Wickberg betonar att
kristen tro sprids genom att predika.168
Därefter kan man tala om tre teman i predikan. Det första är förkunnarens trovärdighet. Erik
Wickberg talar om det ”ödmjuka och varma hjärtat”. Han liknar då personligheten vid ett känsligt
instrument som genom bön och stillhet behöver stämmas. För det andra handlar det om
framförandet och det arbete som ligger bakom förkunnelsen. Tyvärr måste han medge att
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framförandet ibland är dåligt, innehållet saknar substans och är både bibliskt och intellektuellt
undermåligt. För det tredje talar han om att en predikan inte handlar om Gud utan ”God himself
must be heard when we preach”. I avslutningen citerar han den tyske teologen Rudolf Otto om
betydelsen av att lyssnaren kanske får erfara det ”numinösa”, alltså en erfarenhet av det heliga som
en ”icke-rationell, icke-sensorisk erfarenhet eller känsla vars främsta och omedelbara objekt är
utanför en själv”. I avslutningen uppmanar han divisionscheferna att vara lyhörda för vad som
händer i tiden. Erik Wickberg nämner den karismatiska väckelsen och ungdomars längtan efter
andliga realiteter och uttrycker en förhoppning om att de inte ska bli besvikna på sina ledare.169
Både 1972 och 1973 talade Erik Wickberg till kadetter vid nuvarande Bramwell Booth College
i London. Hans tema är Wisdom med utgångspunkt från Ords 17:24. Även då tar han upp
predikandets betydelse. Han tar ett samlat grepp och nämner de olika arbetsuppgifter som kan
komma ifråga för de blivande officerarna. Han nämner predikanten, administratören, pastorn,
profeten, teologen, evangelisten och läraren. Han är mån om att sätta predikanten allra först på
listan. Han tillägger att Jesus kom och predikade eller proklamerade. Paulus predikade evangeliet
och alla stora väckelser genom historien har härrört från predikandet av Guds ord.170
I november 1971 talade han i Central Hall i London. Han utgår från ett bibelord från Jakob 4:6.
Denna predikan publiceras sedan i the Officer. Temat är från nåd till nåd. Han citerar den svenska
poeten och frälsningssoldaten Majken Johansson:
Christ can satisfy our hunger for reality, that is much deeper than our hunger for illusions. No idol
has yet come down from the screen or out of a book to heal us in our problematic existence. But
the son of God came down from heaven to save you and me. One grace has been exchanged for
another – and but for that new grace I can only say that there are just as much as can be accepted,
or more – loneliness, bereavement or some other suffering. There is grace enough for you!

Erik Wickberg talar i samma predikan om betydelsen av att vara involverade i dagens samhälle.
”The Salvation Army cannot and will not stand aside”. Han uppmanar slutligen officerarna att ta
emot Andens kraft för att härda ut, för att se uppåt och kanske för att le igen.171
Let us go unto perfection, Heb 8:1–3. I denna predikan tar Erik Wickberg upp bristande
uthållighet, stillestånd i det andliga livet och andlig omogenhet. Han säger sedan att gå på helgelsens
väg handlar inte om känslor utan om vår vilja. Helgelsen är alltså en väg där vårt andliga liv föds
och utvecklas.172
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Vardagsliv
När jag läser Erik Wickbergs predikningar på helgelsetemat inser jag att de ofta handlar om
vardagslivet. I Toronto vintern 1970 talar han till officerarna utifrån bibeltexten från Lukas 21:36
att hålla sig vakna och inte hemfalla åt användandet av de ”fem andliga drogerna”: Vanans makt,
karriärens villfarelse, popularitetens fälla, läsa på ytan och slutligen att bli inåtvänd. Predikans tema
är From hour to hour – keep awake! 173
Det finns åtskilliga liknande predikningar som rör människor i vardagen. I förkunnelsen till
kadetterna vid Bramwell Booth College i maj 1971 talar Erik Wickberg om seger över nerver och
temperament. Med utgångspunkt från 1 Kor 15:57 om seger och om orden i Joh 14:27 om att
lyssnarna inte ska vara rädda och tappa modet säger han att det går att leva avspänd och avslappnad
och att det är viktigt att lära sig konsten att skratta åt sig själv.174
Ibland utmanar Erik Wickberg lyssnarna att vara rädda om sina drömmar och visioner. I en
odaterad predikan ställd till ledande officerare tar han Paulus som exempel på att våga hålla kvar
förhoppningar, visioner och drömmar. Hans titel är Paulus, the dreamer med bibeltext från Apg 19:21.
FA:s pionjär i Sverige Hanna Ouchterlony (1838–1924) vågade köpa fastigheter i ”tro” utan att ha
klartecken från överordnande och utan garantier om penningmedel.175
I november har Erik Wickberg samlat alla territoriella ledare till en europakonferens i Tyskland.
Den avslutande predikan har uppmaningen Be still, and know that i am God, Psalm 46 och talar
ingående om lyssnandets konst. Han menar att kontemplationen är en förlorad dimension inom
protestantismen. Wickberg tycker ibland att vi fångar in Gud i trånga ramar och menar att Gud är
större. Han är djupt oroad över officersbristen men uppmanar till ny förtröstan och glädje och
även till en skapande tystnad inför Gud.176
1971 hölls den stora kommendörskonferensen med alla världsledare i Ocean Beach Hotel
utanför New York. Även vid detta tillfälle talar han om glädje och är orolig för att alla problem
som ledarna har att tampas med förkväver glädjen. Han pekar vid detta tillfälle på tre
omständigheter som kan göra att glädjen kan förtvina. Erik Wickberg talar om rädslan som en tjuv
som bryter sig in och stjäl glädjen. Han talar om alla bekymmer som kan fylla en ledares tankar och
slutligen nämner han de finansiella problemen. Erik Wickberg säger att det är de högsta ledarnas
ansvar att proklamera glädjen och då handlar det inte om ett ”kristet minimum”. De kristna har
fått ett löfte om ett ”överflödande kristet liv” och om en glädje som går utöver vardagens plikter
och disciplin. Men innan vi kan göra detta måste vi öppna oss för den helige Andes värme som
förnyar våra motiv och gör oss ödmjuka. Erik Wickberg är orolig för att officerarna har blivit för
puritanska med åren. Han hänvisar till kristna grupperingar som har präglats av glädjen genom åren
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t ex franciskanerna, de tidiga metodisterna och den första tidens salvationister. Erik Wickberg
citerar i denna predikan en av sina metodistiska favoritteologer William Sangster (1901–1960):
This boisterous abandonment which is the fruit of the Spirit was obvious in the very hour of the
Spirit’s descent. Honest men at Pentecost thought that the apostles were drunk, and whenever the
living water has burst fresh from the rock again, the same exuberant gladness has been
manifested.177

Denna avslutningspredikan på kommendörskonferensen utgörs av en stark appell till alla ledare att
vara den kristna glädjens representanter.
Tyvärr har det varit omöjligt att hitta de predikningar som Erik Wickberg höll till de brittiska
officerarna på sin näst sista dag innan han slutade. Däremot kan det vara intressant att se närmare
på hälsningen till Höga Rådets ledamöter samma dag som de samlades för att välja hans
efterträdare.178 Bibeltexten hämtar han från Jes 30:19–21.
Denna predikan präglas av förtröstan och ett tydligt ”Så säger Herren”. Erik Wickberg menar
att det är stillhet och tillit som ledamöterna nu behöver för att göra detta val som ligger framför.
Jesajatexen beskriver ett land i kris som präglas av konflikter och lidande. Han gör paralleller till
nuvarande tid och påstår att texten också är relevant i nutid. Erik Wickberg är en läsare av Leslie
Weatherheads (1883–1976) teologi. Han var en teolog som stod i den liberala teologiska
traditionen. Leslie Weatherhead skriver:

Don’t panic – we worry ourselves into a panic by thinking we must achieve this and that, but God
is saying: Do your best day by day in what you honestly believe to be My will for you and I will
take care of the rest – I can use honest failure as powerfully as glamorous success.

Erik Wickberg lyfter speciellt fram vers 20 i Jesajatexten men gör detta utifrån en dansk
översättning. I en värld av splittring och floder av lidanden finns det löften om gudomlig
vägledning. Denna översättning pekar klart på en hjälpare, en lärare och en ledare. I Erik Wickbergs
tolkning visar han på den helige Ande som deltagarna kan lita till inför det kommande valet. Han
slutar med följande ord från en sång: ”Silently now I wait for thee ready my God thy will to see,
open my eyes, illumine me, Spirit divine”.
Detta är alltså några av alla de predikningar som har helgelsekaraktär. Jag har studerat alla och
kan säga att de återstående följer samma temata. Vid genomgången noterar jag att även när
helgelseprocessen förkunnas hämtar han inspiration från ett femtiotal teologer från alla kyrkor och
samfund. I den festskrift som utkom i samband med Erik Wickbergs pensionering skriver
redaktörerna:
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The man in the centre of this symposium ”stands a little above the Army”. Towards the end of a
century which has seen active Christians of quite a few denominations coming nearer to one
another in the essentials of a common calling, the position of being somehow above institutional
limits, is surely no disservice to the all-transcendent truth in Jesus Christ.179

Jag har tidigare uppmärksammat att han är bekymrad över att officerare försummar förkunnelsen
om betydelsen av att leva ett helgat liv. Erik Wickberg pekar på att denna undervisning är en av de
grundpelare som bl a FA vilar på.180

Pastorala aspekter
Åtskilliga av de predikningar som nämnts har även pastorala uppmaningar. Dels handlar det om
förkunnelse till uppmuntran och tröst men även om en förkunnelse som påminner om att
officerarna har en herdefunktion där de pastorala aspekterna inte får glömmas bort. Detta
framkommer även i det böneupprop som Erik Wickberg gjorde under vintern 1974.181
I en predikan till kadetterna på William Booth College nämner Erik Wickberg fem olika
funktioner som ska känneteckna en officer. I uppräkningen finns även uppdraget att vara pastor.
Tillsammans med predikantens, evangelistens, lärarens och administratörens uppgift.182
Erik Wickbergs allra främsta pastorala predikan höll han för kommendörerna vid
ledarkonferensen 1971. I denna predikan blir Erik Wickberg Primus inter pares där den personliga,
varma innerligheten säkerligen ”stärker bröderna”. I denna predikan framkom det tydligt och klart
hur ledarskap och officerskap är ett uppdrag i ensamhet där tunga bördor sätter sina spår.183 Allra
mest ”pastoral” blir Erik Wickberg när han talar till ledande officerare.
I november 1970 mötte han ledare från Europa och då talar han bl a om tryggheten i Gud,
lyssnandets konst och välsignelse och det personliga bönelivet.184 Samma förhållande präglade även
de tillfällen då han väljer temat The Dignity of officership. Vid dessa tillfällen tar han upp tryggheten i
att ”mina dagar ligger i Guds hand”.185 Vid flera tillfällen tar Erik Wickberg upp att bördorna kan
bli för stora. Han talar om betydelsen att som kollegor ”gå ett stycke väg tillsammans när svårigheter
hopar sig”.186 I förkunnelsen talar han ofta om Anden som officerskapets ”hugsvalare och advokat”
och inför officerarna på IHK och på HK i London på nyåret 1973 talar han mycket personligt om
Anden som vägledaren hos flera generationer Wickberg.187 Jag kan märka hur Erik Wickberg talar
”hjärta till hjärta”. Jag hade väntat mig ännu flera djupt ”pastorala” predikningar. Ett sådant
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förhållande skulle säkert ha betytt mycket för officerskapet för många. Detta att ge av sig själv som
han gör i flera predikningar blev säkert också ett sakrament för lyssnarna.
Sammanfattningsvis kan sägas att Erik Wickberg själv brottades med FA:s förkunnelse om
helgelse. I studiet av hans predikningar inser man att denna form av förkunnelse var viktig i hans
möten med officerare.
Sammanfattning och resultat
Begreppet salvationistisk sakramentalism användes inte på Erik Wickbergs tid men det är ingen tvekan
om att han ser officerskapet som ett yttre och synligt uttryck för en inre och osynlig nåd som får
sitt uttryck i en gudomlig kallelse. Enligt honom är porten till ett heligt och trovärdigt liv att ta sitt
kors och följa Jesus även in i lidandet. På Erik Wickbergs tid var dessutom officerskapet ett större
offer än vad det är nu med tanke på t ex äktenskapsregler, enkla förhållanden och löner.
Offertanken är viktig hos honom och han återkommer ofta till detta. Andlig disciplin hos Erik
Wickberg är att leva i bönens mysterium och ständigt söka ny kunskap.
Hans syn på kallelsen och officerskap är intressant. Erik Wickberg beskriver kallelse och
officerskap nära nog som en succession som inte bara utgår från apostlarnas tid utan som har sin
början i Gamla testamentet. Officerarna är inneslutna i ett förbund som spränger gränser i tid och
rum. Detta förhållande tillsammans med storheten i att bli kallad och sänd ger officerskapet en
djup dignitet och stärker den sakramentala betydelsen. För den enskilde officeren handlar det om
trohet i ett livslångt förbund. Officerskapet hos Erik Wickberg handlar inte bara om funktion utan
om något djupare och större, en gudomlig gåva helt enkelt. Här finns en antydan till en
officerskapets teologi. Den teologiska motivationen för officerskapet är mycket klar. Det handlar
om kärlek. På samma sätt som Kristus i kärlek gav sitt allt för mänskligheten är officerarna kallade
att göra detsamma. Allt för kärlekens skull. Officeren är kallad att vara ”Kristi brutna bröd”, ett
sakrament för en sargad värld.
Erik Wickbergs förkunnelse till officerarna vilar inte bara i wesleyansk teologi utan han hämtar
även sin inspiration från teologiska tänkare från alla konfessioner. Förkunnelsens målsättning är
hela tiden densamma: Ett trovärdigt, synligt och heligt liv i helig tjänst. Helgelseförkunnelsen är
inte sekteristisk utan vilar i ett allmänt kyrkligt tänkande. På så sätt får officerskapet hos Erik
Wickberg en allmänkyrklig ecklesiologisk hemvist utan skarpa konfessionella gränser, om man
bortser från det som har med armé och kvasimilitära begrepp att göra. I sina mest ”pastorala”
predikningar kommer han nära sina officerskamrater.
I följande kapitel kommer officerskapet att studeras med hjälp av FA:s syn på frälsningen. Ordet
frälsning handlar inte bara om något som skedde en gång för alla för två tusen år sedan. I
förkunnelsen om frälsning ligger tanken att mottagandet av frälsning innebär en personlig
livsförvandling andligt och moraliskt.
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Kapitel 4. Det evangelisatoriska perspektivet på officerskapet
När Avery Dulles beskriver kyrkan som en härold är det inte svårt att framför sig se
Frälsningsarmén på marsch i en av våra städer. En härold kommer alltid med ett viktigt budskap
och synonymer till ordet härold är förkunnare eller budbärare. En officer i FA är primärt en
förkunnare eller budbärare. När det gäller begreppet evangelisation kan detta handla både om
predikan, sång och musik, hembesök, drama, dans mm. I detta kapitel kommer det allra mest att
handla om förkunnelse i predikans form. Allra först vill jag ge en bakgrund och visa vilka drivkrafter
som ligger bakom. Därefter vill jag visa hur Erik Wickberg i sina artiklar och predikningar försöker
påverka officerarna att själva bli evangelister och att göra allt de kan för att frälsningssoldaterna på
kårerna blir aktiva i evangelisationen. I en rörelse som så starkt betonar det allmänna prästadömet
är det fullt klart att uppgiften att evangelisera gäller alla.
Angripande kristendom
Redan 1859 skrev Catherine Booth, Arméns moder (1829–1890) den mycket uppmärksammade
skriften Female Ministry or Woman’s right to Preach the Gospel.188 Hon blev en tidig kämpe för kvinnans
rätt att predika.189 Catherine Booth blev också det stora föredömet när det gäller kvinnligt
officerskap. Hon kom dessutom att betyda lika mycket som sin man William Booth (1829–1912)
när det gäller FA:s utveckling. Som teologisk tänkare och predikant var hon honom dessutom vida
överlägsen.190 Catherine Booth var en modig predikant och författare.
En av hennes böcker har titeln Aggressive Christianity.191 Den senaste svenska upplagan utkom
1945 och har titeln Angripande kristendom.192 Vi kommer att lägga märke till att Erik Wickberg
återkommer gång på gång till detta begrepp och hennes sätt att tänka när det gäller att nå
människor. För att förstå rörelsen omkring makarna Booth och för att förstå vad Erik Wickberg
menar när han talar om angripande kristendom måste vi ta reda på hur Catherine Booth tolkar
begreppet. Hennes utgångspunkt är missionsbefallningen och den kallelse som drabbade Paulus på
vägen till Damaskus (Apg 9:1–9). Hon påstår att det finns en oerhörd drivkraft i Paulus kallelse
och att denna borde påverka kristna i olika kyrkor och samfund för att det verkligen ska bli resultat.
Catherine Booth kan inte förstå varför denna mäktiga drivkraft inte har påverkat fler kristna genom
de två tusen åren. Hon har ett intressant sätt att presentera vad hon kallar ”Kristi evangelium”:
Vi kristna göra gällande att vi i Kristi evangelium äga en mäktig hävstång, som rätt och allmänt
begagnad skulle kunna lyfta hela bördan av synd och elände från våra medmänniskors skuldror det
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vill säga själar – ett universalmedel enligt vår mening mot mänsklighetens hela moraliska och andliga
onda, och genom botandet av dess andliga onda skulle vi även komma långt i fråga om att bota dess
fysiska onda.193

Catherine Booth saknar hängivenheten och den helhjärtade ivern att nå människor. Dessutom
saknar hon den ursprungliga kristendomens angripande anda. Catherine Booth uppmanar kristna
att nära nog tvinga sig på människor:
Vi måste slita av dem ögonbindeln, öppna deras ögon. Vi måste bringa dem därhän, att de låta oss
göra detta, och om de springa ifrån oss på en plats, måste vi möta dem på en annan och icke ge
dem någon ro, förrän de ha underkastat sig Gud och fått sin själ frälst.194

Det är ingen tvekan om att hon menar att om alla kristna drabbas av samma inspiration kommer
hela världen att förändras. Avslutningsvis hoppas hon att många ska fyllas med Guds kärlek och
att kristna ska bli döpta med detta kärleksdop ”så skall evangeliet stå upp och bli härligt utöver hela
jorden och människor skola tro”.195

Ut till folket – en tidig målsättning

Shaw Clifton skriver att frälsningssoldaterna under den första tiden verkligen gjorde allt för att nå
ut med evangeliet. De prövade alla upptänkliga metoder och mötte både motstånd och förföljelser.
De var pragmatiker och om inte metoderna fungerade försökte de på annat sätt. Det fanns helt
enkelt inte rum för någon passivitet. Gatorna blev viktiga och det är ingen överdrift att påstå att
Frälsningsarmén föddes på gatan. Både Catherine och William Booth trodde på att förändrade
människor skulle skapa förändrade städer, förändrade länder och en förändrad värld.196 När William
Booth och hans vänner predikade evangelium på gatorna predikade Catherine Booth för
banktjänstemän, politiker och parlamentstjänstemän i West End.197 Catherine Booth gjorde allt vad
hon kunde för att bekämpa andlig likgiltighet, moral, korruption med utgångspunkt från evangeliet
medan William Booth predikade evangeliet bland dem som aldrig besökte några kyrkor.
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Influenser från amerikanska metodistiska väckelseförkunnare
Både Catherine och William Booth var starkt påverkade av tre amerikanska förkunnare. Inflytandet
från den amerikanske evangelisten James Caughey (1810–1891) var betydande. William Booth
besökte så många möten som möjligt under hans mötesserier i England. James Caughey har
dokumenterat dessa influenser i boken Metodism in Earnest.198 Hos denne förkunnare hittade
makarna Booth former och predikosätt som de kunde använda sig av. Budskapet handlade om
frälsning som befriade från rädsla både för detta livet och för andra sidan graven.
Ännu mer betydelse fick väckelsetalaren Charles G. Finney (1792–1875). Både Catherine och
William Booth läste hans skrifter och lyssnade på honom när tillfälle gavs. Även han förkunnade
en radikal frälsningsförkunnelse och han var den förste som använde sig av en speciell bänk dit
människor kunde komma för förbön och omvändelse. Detta var något som paret Booth kom att
omfamna helt och fullt. Det blev den så kallade botbänken i FA:s sammanhang.199
Ytterligare en amerikansk förkunnare som kom att betyda mycket för deras teologi var Phoebe
Palmer (1807–1874). Hon kallades för den amerikanska helgelserörelsens moder. Hon var både en
framstående evangelist och författare och betonade den wesleyanska doktrinen om helgelse. Hon
passade väl samman både med James Caughey och Charles Finney och här fann Catherine Booth
en kvinnlig evangelist som tänkte som hon. Hon hade en mycket tät brevväxling med henne och
Catherine Booth följde noga hennes utveckling. Phoebe Palmer mötte hård kritik i USA för att hon
var kvinna och förkunnare och detta sporrade Catherine Booth ytterligare för att sedan arbeta helt
och fullt för kvinnans rätt att predika. Det är ingen tvekan om att dessa tre personers brinnande
budskap och deras framställningssätt betydde mycket för makarna Booth. Julie A. Slous skriver
följande om deras påverkan på den blivande Frälsningsarmén:
It is evident that the legacy of American Revivalism finds its place in the picture. The Booths were
products of revival ideas carried to England through the ministry of American preachers, and the
SA became the fruit of that influence. The homiletic of William and Catherine Booth is therefore
not a new homiletic, for history clearly reveals the imprints of those who had significant influence
in shaping the Salvationist approach to preaching.200

Det var inte bara så att Catherine och William Booth studerade wesleyansk teologi från dessa tre.
De hade läst John Wesleys skrifter mycket noga och även den wesleyanska väckelsen i England
gjorde starkt inrryck på dem. När makarna Booth talade om angripande kristendom så var det verkligen
så i ordets rätta bemärkelse. Detta kan man läsa om i boken Preaching a Disturbing Gospel. Fd
frälsningsofficeren Julie A. Slous skriver om en angripande homiletik som beskrev syndens
konsekvenser liksom nådens. Formliga attacker riktades mot synd och ondska så att syndarna skulle
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känna en rädsla och på så sätt uppleva ett desperat behov av omvändelse. Beskrivningar av yttersta
domen och helvetet var inget man undvek. Man nödgade till varje pris människor att omvända sig.
Officerarna skulle predika ett glödhett evangelium. Den stora uppgiften var att rädda så många
som möjligt undan de eviga straffen.201
Julie A. Slous skriver att denna form av predikan var vanlig i det viktorianska England men kan
knappast vara aktuell idag. I sin bok tar hon upp det intressanta ämnet hur FA kan hitta ett budskap
som kan väcka gehör i vår tid. Julie A. Slous byter ut ordet Aggressive mot Disturbing. Det är därför
som hon kallar sin bok Preaching a Disturbing Gospel. Hon skriver bl a om att predika Guds kärlek
tillsammans med att predika om en korsfäst och uppstånden Kristus. Hon skriver även om att
förkunnaren måste vara trovärdig och stimulera både hjärta och hjärna. Manipulation får absolut
inte förekomma. Förkunnaren ska predika varmt och inbjudande. Men det är inte fel att delar av
budskapet kan störa och vara oroande.202 Det kommer att märkas att Erik Wickberg har samma
tankeinnehåll även om han också har kvar delar av Catherine Booths tankegångar när det gäller
begreppet angripande kristendom.
Samtidigt kan vi se att det också finns en varm innerlig ton i budskapet om nåd och frälsning,
något som Erik Wickberg anser vara mycket viktigt.203 Många av FA:s sånger har en sådan varm
ton inte minst de som handlar om inbjudan till frälsning eller de som uttrycker en bekännelse och
längtan efter omvändelse.
Soteriologi på reformatorisk och wesleyansk grund
Som vi redan konstaterat fick FA sitt namn 1878. En av William Booths nära medarbetare
journalisten W.T. Stead sade att ”from that moment its destiny was fixed – the whole organisation
was dominated by the name”.204 Hela FA:s uppdrag eller mission uttrycks i själva namnet. Tydligare
kan det knappast bli. FA:s teologi sammanfattas i 11 lärosatser och fem av dessa handlar om
frälsningen och frälsningens konsekvenser. Detta förhållande visar också vilken betydelse man
lägger vid begreppet frälsning. Den första av dessa handlar om vad människan behöver frälsas
ifrån:
Vi tror att de första människorna skapades i ett tillstånd av oskuld, men genom deras olydnad
förlorade de sin renhet och salighet, och som en följd av deras fall har alla människor blivit syndare,
totalt fördärvade, och som sådana med all rätt föremål för Guds vrede.205
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Efter det att denna lärosats har presenterats så har Handboken i FA:s lärosatser en redogörelse för
skapelsens skönhet, om människan skapad till Guds avbild och om syndafallets realitet och
konsekvenser och nödvändigheten av frälsning. Detta avsnitt slutar med att människans enda hopp
är Guds nåd och Guds djupaste vilja att övervinna separationen som uppstått mellan Gud själv och
människan. I kommentarerna finns det åtskilliga referenser till John Wesley. Det gäller bl a synen
på synden och inte minst synen på ”Guds förekommande nåd”.206
Läran om den förekommande nåden är viktig för FA och kommentaren till denna lärosats lyfter
fram både 1500-talets reformatorer och John Wesley. Kommentarerna lyfter speciellt fram att
minsta lilla längtan efter frälsning – initieras i själva verket från Guds eget hjärta. Man vill visa att
mitt i människans brustenhet och rebelliska sinnelag kan man ändå urskilja Guds milda röst som
säger ”kom hem”. I centrum i den salvationistiska soteriologin finns det ett starkt och klassiskt
budskap om försoningen. Varje officer är kallad att stå i försoningens tjänst. Därför vilar hela denna
förkunnelse på Jesu försoningsverk på korset. Den sjätte lärosatsen uttrycker detta:
Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med Gud
så att vem som helst som vill kan bli frälst.207

I kommentarerna nämner man speciellt att Guds kärlek och barmhärtighet är mysterier bortom
människans fattningsförmåga. Det evangelium som FA:s officerare har att förkunna är att Jesus
Kristus led och dog för att frälsa hela världen. Denna lärosats kan betraktas som själva kärnan i
FA:s teologi. Vid ett tillfälle blev William Booth tillfrågad om FA:s teologi och svaret blev ”Det
blödande Guds lamm”.208 I denna teologi blir Jesu död på korset helt avgörande. Frälsningen som
grundläggs där är gränslös. Detta blir mycket tydligt i William Booths sång ”O boundless salvation”:
1. O boundless salvation! Deep ocean of love,
O fullness of mercy, Christ brought from
above,
the whole world redeeming, so rich and so
free,
now flowing for all men, come roll over me!
2. My sins they are many, their stains are so
deep,
and bitter the tears of remorse that I weep;
But useless is weeping; thou great crimson
sea,
thy waters can cleanse me, come roll over me!209
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FA:s sätt att uttrycka sin teologi om frälsningen präglas även av arméidentiteten. Därför blir det
naturligt att använda sig av uttryck i NT där Jesus död på korset framställs som seger över ondskans
makter och som framställer Kristus som segrare. Paulus skriver till de kristna i Kolossai: ”Han
avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem
genom Kristus”, (Kol 2:15). Detta förhållande får en framträdande plats när FA ska beskriva hur
man ser på soteriologin samtalsdokumentet mellan FA och Romersk-katolska kyrkan:
As befitting an army, the forceful theory of atonement espoused by Gustav Aulén is especially
pertinent for us. Here Golgotha is understood with a dimension of cosmic conflict between the
forces of righteousness and the powers of evil. The concerns of Calvary are of such supreme
consequence that they must be attained victoriously, at whatever the cost to the Almighty himself.

Enligt Gustaf Aulén bekämpar Kristus ondskans andemakter under vilka människor lever i slaveri
och när Kristus segrar över dessa blir konsekvensen att Gud försonar världen med sig själv. Det
väsentliga i denna teori är att Gud själv är den som lider mest men blir till slut den som segrar.210
I de följande tre lärosatserna dras de enskilda människornas ställningstaganden in i
frälsningsprocessen. När det gäller den sjunde lärosatsen handlar det om den enskildes ånger och i
den åttonde om människans tro. De nionde lärosatsen handlar om ett fortsatt liv i tro och lydnad.
7. Vi tror att omvändelse inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom den
Helige Ande är nödvändiga för frälsning. 8. Vi tror att vi blir rättfärdiga av nåd genom tro på vår
Herre Kristus och att den som tror har vittnesbördet inom sig. 9. Vi tror att vi, för att bevaras i
frälsningen, måste fortsätta att i tro lyda Kristus.211

Det är grundläggande reformatoriska lärosatser om frälsning av nåd, mottagen i tro som
tillsammans med wesleyansk väckelsekristendom är grundläggande för FA:s syn på frälsningen.
Denna är grunden men helgelsens väg är öppen för alla frälsta.212 William Booth uttrycker detta på
följande sätt:
We are a salvation people – this is our speciality – getting saved and keeping saved, and then getting
somebody else saved and then getting saved ourselves more and more, until full salvation on earth
makes the heaven within, which is finally perfected by the full salvation, on the other side of the
river.213

En sådan pragmatisk och målinriktad kristendom kom tidigt att bestämma karaktären av
officerarnas viktigaste uppdrag. William Booth deklarerade att en kårofficer är sänd av Gud till alla
oomvända, till alla som inte går i kyrkan, till de mest behövande och till de mest ”moraliskt
fördärvade” och att alla dessa är FA:s målgrupp.214
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William Booth beordrade sitt folk att “Go for the sinners and go for the worst”.215 Detta
kommer Erik Wickberg ofta tillbaka till. Alla officerare lovar dessutom att vinna människor och
göra deras frälsning till den viktigaste livsuppgiften.216
Som vi har sett finns det ett tvingande måste i arvet från Catherine och William Booth. Det
gäller inte minst begreppet angripande kristendom. Det kommer att bli intressant att se vad Erik
Wickberg säger om detta när han talar, predikar och skriver till officerarna. Det är detta som nästa
avsnitt kommer att handla om.
Erik Wickberg och det evangelisatoriska perspektivet
”Proclaim the Gospel and claim the kingdom.” Detta är Erik Wickbergs första ord till officerarna
i den intervju som publiceras i The Officer efter det att han tillträtt sin tjänst. Han tillägger att världen
blir mer och mer materialistisk men vi måste fortsätta att predika korsets budskap och vi får inte
börja att relativisera de andliga begreppen. När det gäller västvärlden får vi inte drabbas av panik
när vi ser på vår statistik som för varje år har minskande siffror för gudstjänstbesök och antalet
omvända. Han hoppas fortfarande på små och stora väckelsemöten. Erik Wickberg betonar att FA
föddes för att förkunna evangelium och att evangelisation fortfarande är i prioritet. Nya och gamla
metoder behöver blandas. Följande fråga och svar visar klart vad Erik Wickberg vill att officerarna
ska prioritera i sin förkunnelse:
What do you feel to be the emphasis needed in the personal and platform ministry of officers in
these days? I do not hesitate to put the emphasis on conversion, personal conversion. Nothing can
take the place of the Cross and the doctrine of salvation. We must not panic–I know how easily
we may become influenced by the various brands of modern theology–service instead of salvation,
weakness and illness instead of sin, relativism instead of a definite experience. But we are
committed to the theme of John the Baptist and Jesus Himself: repent and be born again.217

Angripande kristendom hos Erik Wickberg
Erik Wickberg utvecklade ämnet i Salvation Army Year Book och skriver att evangelisation aldrig får
förminskas till något som bara handlar om metoder och teknik. Det handlar i första hand inte om
stora möten och gudstjänster utan om den personliga inställningen och det personliga ansvaret. I
sin artikel vädjade han till alla att tänka till. Han utmanade alla till nya ”bedrifter” gällande
evangelisationen och vädjade till dem att använda varje tillfälle. Han skriver om att kunna använda
alla medel som tänkas kan och framför allt att alla ska leva ut sin kristna tro. Han skriver också om
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att hjälpas åt att bryta hyllningen till den materialistiska världen men att allt måste födas fram från
”uppvärmda hjärtan”.218
Långt tidigare hade han börjat skriva om olika former av evangelisation i The Officer. Erik
Wickberg var då divisionschef i Uppsala division och berättar att frälsningsofficeren Gösta Engvall
hade attackerat danshallar och hade fått lov att ordna sångstunder i pausen. Erik Wickberg utrycker
dock oro för denna form av evangelisation och menar att budskapet kan förytligas och betraktas
som en form av underhållning. Han är dock inte negativ till liknande initiativ om man är noga
förberedd och tänker på vad som sägs. Erik Wickberg gör själv något liknande i Uppsala där man
besöker företag, sjunger och spelar och säger några väl valda ord. Det är när han berättar om detta
som han knyter an till Catherine Booths uttryck Angripande kristendom.219
Samma tema och samma begrepp återkom ett par år senare när Erik Wickberg skriver från
Schweiz i sin befattning som chefsekreterare. Han kallade artikeln för The Pioneer Spirit, en anda
som han efterlyser när han ser stagnation och när frälsningssoldater upplever sig endast som
”medlemmar”. Han påminde om armémoderns begrepp angripande kristendom och frågar sig hur
officerarna kan nöja sig med att se tomma bänkar, inga omvändelser och sedimenterade rutiner?220
I artikelns avslutning skriver Erik Wickberg om vad som kan vänta efter döden:
It is easier to be convinced that people are ill and starving and lost in war-devasted areas than to
persuade ourselves that the pleasant, friendly people in our immediate neighbourhood – the
milkman, the postman, the girl in the shop – are just as completely lost. They do not look lost –
yet in eternity’s light they are, and we must awake to this truth.221

Detta är enda gången jag kan finna att han varnar för att ”gå evigt förlorad”. Detta är ett förhållande
som han tog upp i sin predikan om To live with tensions inför FA:s kommendörer 1971.222 Han
konstaterar där att han har haft mycket lite att säga om himmel och helvete och att han söker
förgäves efter en predikan om den yttersta domen. Erik Wickberg påpekade också att han mycket
sällan har predikat över Jesu andra tillkommelse. Kanske anser han att detta är svårt.
1953 skriver Erik Wickberg under rubriken Kallelsen i The Officer en brinnande appell för
evangelisation. Allra först måste officerarna arbeta för en god atmosfär i kåren eller på institutionen,
sedan är det dags att hitta tillbaka till den första glöden för att nå ut på ett riktigt sätt till människor.
Samtidigt betonade han att det är viktigt att de som möter folk har insikt och kan vägleda. Erik
Wickberg citerar Mal 2:7: ”Prästens läppar förvaltar kunskapen, från hans mun hämtar man
vägledning”.
I en artikel som har titeln Hunger citerar han William Booth från ett tal som han höll i Basel 19
mars 1911. Då hade den gamle blinde generalen bara ett år att leva. Här kan man tala om
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målmedvetenhet: “Unless I go about my business of saving the souls of men with an energy and
zeal almost amounting to madness, nobody will take notice of me, much less believe what I say
and make everlasting profit of it”.223
Erik Wickbergs kommentar utifrån detta är att FA är uppbyggt av män och kvinnor som har en
liknande entusiasm som William Booth och som tack vare den helige Ande håller denna levande.
Erik Wickberg skriver “to save the souls of men” är fortfarande den främsta uppgiften. Han
fortsätter med att konstatera att det finns många viktiga uppgifter i världen men inga så viktiga som
denna. Erik Wickberg menar att officerarna naturligtvis ska söka insikter i teologins värld och söka
sanningen men framför allt måste man efterlikna grundläggarens rättframhet och mod och djupa
omsorg för själars frälsning, deras helgelse och deras osläckliga törst för en fördjupad relation med
Gud.224
I mars 1974 höll Erik Wickberg på en konferens för rektorer på FA:s undervisningscentra ett
tal som bar titeln Training Evangelists. Han identifierar officeren som evangelist och frågar sig om de
som är under utbildning kommer att tillföra respektive territorium något nytt när det gäller
evangelisatorisk inverkan. Kommer de att i sina hjärtan känna medlidande och kärlek till ”syndare”
och han fortsätter: ”Will they be motivated by something of the Aggressive Christianity for which the
Army Mother pleaded? Will they feel some agony about the position as it is?” Tidigare har
konstaterats att den så kallade ”botbänken” var ett arv från de amerikanska väckelseevangelisterna
James Caughey och Charles Finney. En botbänk är något som tillhör den fasta inredningen i varje
FA-lokal. I sitt tal påtalade Erik Wickberg att han var irriterad över att vad han kallar
”botbänksarbetet” inte sköts som det bör. Officerare inbjuder inte till omvändelse och bön vid
botbänken, eventuella bedjare får inte den hjälp de behöver och nyomvända följs inte upp.
Dessutom var Erik Wickberg bekymrad över att undervisningen på de olika officersskolorna inte
ger tillräcklig träning i evangelisation och han tillade att om detta fortsätter är ”we doomed as militia
christi”. Bakgrunden till hans ord var bl a den ständigt vikande statistiken gällande
gudstjänstbesökare, sökare, frälsningssoldater och kandidater till officerskap i den västra delen av
världen.225
Dessa fakta präglar även några andra tal och predikningar. Vid ledarkonferensen i Bochum i
Tyskland 1970 såg Erik Wickberg mycket allvarligt på evangelisationen i Västvärlden. Han tog även
upp frågan om att antalet omvändelser minskar och att rekryteringen i FA är i fara. Han menade
att många av FA:s ungdomar aldrig har varit med om ens en liten väckelse och att de inte heller ser
några ”utomstående” komma till mötena. Han konstaterade också att en hel del officerare läser
teologisk litteratur både av Karl Barth, Emil Brunner, Rudolf Bultman, Paul Tillich, Dietrich
Bonhoeffer, Harvey Cox, John Robinsson, Ronald Gregor Smith och andra. Han fortsatte att detta
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är ingenting att beklaga. Det är en av våra stora brister att det är för få som läser. Samtidigt var han
orolig för att åtskilliga som läser nutida teologer kämpar för att proklamera en ny terminlogi där
orden evangelisation, omvändelse och frälsning är nedtonade eller inte förekommer. Samtidigt
kunde han se tecken på, i en tid av osäkerhet och ifrågasättanden, att de som både ”tänker och
läser” skapar nya evangelisationsformer. Han kallar detta för ”New face–old in grace”.226
Tre år senare hölls en liknande ledarkonferens i Rönninge utanför Södertälje. Erik Wickberg
avslutade sitt inledande tal med en brinnande utmaning till evangelisation. Han påminde deltagarna
om William Booths ord om att FA är ett ”Salvation People” och fortsätter ”Vi vinner inte själar,
vi får inte de kandidater vi behöver, vi är inte effektiva, vi bär inte korset”. Erik Wickberg hade
också synpunkter på den förhärskande andliga disciplinen.227
Efter en systematisk genomgång av hela predikomaterialet finner jag att i många av
predikningarna har Erik Wickberg ”sprängt in” appeller där han definierar officersrollen utifrån det
evangelisatoriska perspektivet och även uppmanar officerarna att uppmuntra till evangelisation.
Han definierar här officerens uppdrag på ett tvåfaldigt sätt. Officeren är en herde som samlar sin
flock och han ser detta som ett ensamuppdrag kanske t o m lite i skymundan. Till uppdraget hör
också att vara ”människofiskare” eller evangelist. Erik Wickberg påpekar att detta ofta är ett
teamarbete.228 När han sedan ska beskriva evangelisationsuppdraget som han gör i många av dessa
predikningar finner jag att begreppet angripande kristendom löper som en röd tråd genom dessa
predikningar men detta antar lite olika skepnader men det handlar hela tiden om ett aktivt
engagemang. För att upptäcka vad engagemanget handlar om ska vi se närmare på några
predikningar.
Allra först ska vi se på två predikningar där han speciellt inriktar sig på blivande officerare.
Varje sk kadettring har sitt eget sessionsnamn. Sommaren 1969 var Evangelisterna färdiga att gå ut i
tjänst och i talet till dem uppmanade han dem att ”söka upp förlorade själar”. Han betonade att de
inte ska frestas att erbjuda en ”billig nåd” utan att även ta upp syndens konsekvenser. Han menade
att evangeliet alltid kommer att uppfattas av några som en stötesten eller upplevas som skandalöst
men att frimodiga evangelister kan åstadkomma en andlig revolution.229
I maj 1971 talade han till blivande officerare vars sessionsnamn är Segervinnarna. Predikan utgår
från 1 Kor 15:57 och med hjälp av olika teologiska tänkare manade han till entusiasm i
evangelisationen och betydelsen av hembesök. Han talade om segerrika officerare och påminde om
att de kommer att vara engagerade i ett ”riktigt” krig där kvinnor och män ska ”föras in i Kristi
fångenskap”. Han förklarade att den huvudsakliga uppgiften är att ”vinna själar”. Alla behöver
nödgas att komma till ett avgörande och att omvändelsen i första hand inte handlar om att överge
vissa vanor utan om en inre förvandling. I denna predikan är de militära metaforerna många. Erik
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Wickberg säger: ”Målet är att vinna kriget om en människa”. Denna verksamhet kallar han för
”bortafronten”. Samtidigt menade han att officerarna också har en ”hemmafront” att kämpa med.
Det handlar då om officerarnas eget vardagsliv, dess spänningar och oro. Trots hans starka
uppmaningar om behovet av en angripande kristendom uppmanade Erik Wickberg sina åhörare att ta
ledigt ibland, att slappna av och att inte ta sig själva alltför allvarligt. Han menade att det är bra
ibland att även skratta åt sig själv. I denna predikan tog Erik Wickberg alltså upp de stora
utmaningarna men samtidigt betydelsen av att leva avslappnat.230
I en odaterad predikan med rubriken Spiritual Authority utvecklar han innebörden av personlig
frälsning och hur denna erfarenhet kan bli till upprättelse av en människa och hur en angripande
kristendom kan nå människor som inte räknar med denna hjälp.231
I predikan efter predikan betonar Erik Wickberg olika sätt att nå människor som aldrig besöker
FA. Men han vädjar också till officerarna att förnya sättet att leda möten och predika så att dessa
genomgående håller en ”biblisk standard” parad med intellektuell redbarhet och personlig
trovärdighet. Han uppmanar officerarna att be mera och tillägger ”då predikar man också bätttre”.
Man får heller inte glömma den varma tonen i förkunnelsen och i inbjudan till omvändelse. Varje
generation av officerare måste hitta sin modell när det gäller evangelisation men lärdomar kan
hämtas från tidigare generationer och Nya testamentet. På samma sätt som Paulus hade visioner,
taktik och strategier så behöver officerarna detsamma.
Minst en gång om året samlar Erik Wickberg alla officerarna som arbetar på IHK och i London
till samlingar. Vi dessa tillfällen anknyter han ofta till vad som händer i FA ute i världen. I april
1970 talade Erik Wickberg vid en sådan samling där han tog upp räddhågan att FA ska upplevas
gammalmodig och föråldrad. Erik Wickberg sade att förnyelsen måste börja i vars och ens trosliv
och från dessa inre källor kan nytt liv strömma fram. Även vid detta tillfälle talade han om
statistikens nedslående siffror men han menade sig också se tecken på en vändpunkt. Han
hänvisade till tidningen The Times som i ett reportage skriver om ett nytt andligt uppvaknande. Erik
Wickberg berättade även om hur en väckelse hade brutit ut i februari 1970 på ett universitet och
på FA:s officersskola i Östra Territoriet i USA och hur denna andliga rörelse har påverkat FA i
detta område. Han kunde se positiva tecken i Skandinavien och påvisade att antal präster och
pastorer ökade i Sverige. Han slutade med att säga att han inte ser pessimistiskt på framtiden.232
Under Erik Wickbergs sista tjänsteår skrev han artikeln Compelling Evangelism i the Salvation Army
Year Book.233 Jag får intrycket av att han skärper tonen ytterligare i denna avslutande artikel i denna
årsbok. I inledningen går han tillbaka till 1880–talet och citerar biskopen Dr Joseph Lightfoot
(1828–1889):
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Shall we be satisfied with going on as hitherto, picking up one here and one there, gathering together
a more or less select congregation, forgetful meanwhile of the Master’s command, Go ye into the
highways and hedges, and compel them to come in? (Luk 14:23) The Salvation Army has taught us a higher
lesson than this. Whatever may be its faults, it has at least recalled to us the lost ideal of the work of
the Church, the universal compulsion of the souls of men.

Erik Wickberg funderar över hur det grekiska ordet άνάγκασον i bibelcitatet bäst ska översättas.
Han påminner om att under alla omständigheter gäller det att nödga, be enträget eller övertyga
människor att komma. Sedan återkommer han till begreppet Angripande kristendom och säger att han
inte kan förneka att William Booth och hans tidigare medhjälpare var fanatiker men att det faktiskt
var denna egenskap som bidrog till att skapa FA. Det var inte bara Catherine Booth som talade om
angripande kristendom utan även William Booth betonade betydelsen av denna ”aggressiveness and
soul-loving fervour”.234

Entusiasm och glädje
Harold Hill uppmärksammar att Erik Wickberg reflekterar över om inte William Booths vision om
att vinna världen för Gud var så stark att han i sina mest entusiastiska stunder, redan under sin
livstid, förväntade sig att få se en hel värld följa Jesus. Det är inte otroligt att Catherine Booth
understödde detta med tanke på att hon hade uppfattningen att denna nya andliga rörelse skulle
komma att inleda Jesu andra ankomst.235
Erik Wickberg skriver i artikeln Compelling Evangelism att Catherine och William Booth beskylldes
för att deras predikningar var för emotionella men han vill påminna om att trots John Wesleys stora
beläsenhet och intellektuella begåvning var det han som var med om att återbörda eller upprätta
känslornas naturliga plats och funktion i religionen. Erik Wickberg citerar Dr Canon Liddon (1829–
1890):
Religious feeling is the distinguishing part of human nature. That the heart should be recognized
seemed strange to many in that cold, hard century. It should be recognized as one of Wesley’s
contributions to thought and life that he helped to reclaim the noble word enthusiasm.236

Erik Wickberg uppmanar nu läsarna att fångas av både den entusiasm och den glädje i tjänsten som
var utmärkande för John Wesley och Catherine och William Booth så att det blir naturligt att
utbrista: ”Herre här är jag, sänd mig”. Han ber officerarna bli förebilder i detta så att glädjen i
uppdraget kan smitta av sig på andra. Erik Wickberg hoppas på de goda tecken han ser när han ser
vad som händer i den karismatiska väckelsens spår.
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I en predikan inför kadetter på ITC, nuvarande William Booth College både 1972 och 1973
nämner han också den karismatiska väckelsen och menar att det är väsentligt att ta tillvara den
glädjeton som präglar denna väckelse.237
Det verkar dock som att många i FA inte var lika positiva eftersom John Larsson (1938, general
2002–2006) skriver följande i sin biografi:
As I look back, how I wish that we as an Army had been more positive in our response to the Holy
Spirit’s renewal. But instead of hoisting our sails and setting them to catch the full force of this Spirit,
we as a Movement lowered them. Instead of fanning the fire of the Spirit we sometimes quenched
it.238

I januari 1974 när det bara är fem månader kvar av hans ämbetstid skickade Erik Wickberg ut
ett upprop om förbön i The Officer. Bakgrunden är världens situation. Framför sig ser han stora
behov, inte minst tänker han på andlig nöd, fattigdom och en sjunkande moral. Han kallar FA till
bön med tanke på detta, med tanke på människors frälsning men även för Frälsningsarméns
existens och uppdrag. 239
I juni hölls sedan avskedsintervjun och den 6 juli sade Erik Wickberg farväl i en gudstjänst i
Royal Festival Hall i London. Det är inte förvånande att intervjun bär titeln Soulwinning Still the
Emphasis. Det är ingen tvekan om att han menar att det är ”själavinnandet” som är det viktigaste
för FA. Men han har synpunkter på predikan även i detta sammanhang. Erik Wickberg menar att
det är för mycket prat och för lite andlig auktoritet. Tyvärr är innehållet ibland både monotont och
banalt. Bönemötena som hålls är många gånger ovärdiga att ens kallas för bönemöten. Tyvärr
används många gånger ett språk som människor inte förstår och som upplevs exkluderande och
konstlat. Nu hoppas han på öppenhet för den Helige Ande och öppenhet för ”Guds ögonblick”.
Samtidigt är han tacksam och uppmuntrad när han märker hur snabbt officerare anpassar sig till
olika förhållanden. Särskilt beundrar han de många officerarna som gör missionstjänst.240 Jag kan
bara konstatera att den stora andliga rörelse Erik Wickberg hade hoppats på i västvärlden fick han
aldrig uppleva.

Angripande kristendom och Secular Evangelism
Som vi har sett är budskapet om frälsning riktat till den enskilde individen som uppmanas till
omvändelse och frälsning. Officerens viktigaste uppgift blir att föra människan fram till en
personlig avgörelse vars konsekvens är tänkt att bli en livsförvandling som omfattar livsinriktning
och avståndstagande mot allt som kan tänkas vara destruktivt för den omvände. Detta ställer
individen i en valsituation och tar karaktären av ett angrepp på livssituationen före den eventuella
Wickberg, 1972, 1973, predikan, Wisdom
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omvändelsen. Detta budskap bygger man bl a på dialogen mellan Jesus och Nikodemus: ”Den som
inte blir född på nytt kan inte se Guds rike”. (Joh 3:13) Detta Jesusord kopplar man till
omvändelseögonblicket och till det tillfälle då människan söker frälsning.
I kapitel 2 konstaterade vi att officeren vid kåren Regent Hall Fred Brown blev avförd som
officer efter att ha publicerat boken Secular Evangelism utan tillåtelse av FA:s ledning. Jag har tidigare
betonat Fred Browns brott mot lydnadslöftet men med tanke på Erik Wickbergs starka betoning
på angripande kristendom är det lättare att förstå vilket stort uppseende också innehållet i boken
väckte. Erik Wickbergs närmaste man stabschefen Arnold Brown ägnade fem sidor i sina
memoarer till försvar av beslutet att låta avskeda honom. På dessa sidor visade han på hur FA ser
på frälsningen och menar att det är omöjligt att ge välsignelse till en bok som gör ett grundläggande
kristet budskap överflödigt.241
Det är svårt att finna i boken att Fred Brown förnekar förkunnelsen om frälsning. Han använder
sig av ett annat språk och ser inte människan i första hand som ett objekt. Han ser framför sig
sekulariserade ungdomar på drift i London som hittar en oas på den centralt belägna kåren och
som inte har den minsta aning om vad kristendom är. Fred Brown möter även ”Guds barnbarn”
som är sönderpredikade och som vill finnas med i kårgemenskapen men som har det svårt med
det sedvanliga religiösa språket.242 Fred Brown vill vara med att forma en gemenskap där Jesu ord
”följ mig” blir centrala.
I believed in people as I got to know them. How could it be otherwise with Jesus Christ? Surely, I
could not believe before I followed. But could I follow before I believed? I searched in the New
Testament and found what sounded to me like an affirmative answer. Jesus, I noticed, almost never
invited people to believe in him; always he gave the invitation: ”Follow me”. The same emphasis
runs right through the four gospels. The One who told men to love God with all their minds
obviously had no intention of imposing upon them definitions of faith against which their reason
rebelled. He perceived their doubts; was understanding of their questions. He did not expect them
to commit mental suicide in the name of believing faith. ”Follow me”, he said; ”learn of me”. He
knew that the following would lead to the learning and the learning to the believing.243

Major Fred Brown är representant för åtskilliga officerare som denna tid använde ett annat språk
för att nå människor med evangeliet. Han blir även ett exempel på ett betydligt striktare 1960- och
1970-tal där disciplin och principer gällande officerare var betydligt strängare än nu. I nutid finns
det många kårer som bl a kan beskrivas som en form av allaktivitetshus med inspiration som hämtas
från olika håll men där evangeliet ändå står i centrum.
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Sammanfattning och resultat
Det var kärleken till Gud och människor som skapade en praktisk soteriologi som konkret kunde
förändra och förvandla ”gatans folk”. Teologin är starkt påverkad av 1500-talets reformatörer och
wesleyansk väckelseteologi. Drivkrafterna är missionsbefallningen och insikten att något måste
göras. Människor får inte gå under varken i detta livet eller i livet på andra sidan graven. Begreppet
angripande kristendom går som en sammanhållande länk genom detta kapitel med dess synonymer
som samtidigt säger något om metoder som används. Erik Wickberg är mycket påverkad av
begreppet angripande kristendom och är mån om att nutidens officerare ska arbeta och leva i
pionjärernas anda och entusiasm. Att ”vinna själar” blir också ett viktigt begrepp för honom, något
som han ständigt påminner officerarna om. Förkunnelsen kan ta många olika former och
metoderna behöver inte vara desamma utan bör utvecklas. Förkunnelsen ska på ett trovärdigt sätt
tala till både hjärta och hjärna. Han oroas för en pratig och undermålig förkunnelse. Den andliga
kraften och den andliga vägledningen kommer från den Helige ande. Officerarna beskrivs i första
hand som evangelister som predikar omvändelse och frälsning men de har även ett herdeuppdrag
som går ut på att föda flocken inte minst genom en intellektuell och bibliskt hållbar förkunnelse.
Han poängterar att bönen ger både kraft och ledning i dessa uppdrag.
Erik Wickbergs strategi för förkunnelsen om frälsning gör det svårt för honom att acceptera
förkunnelse och metoder som inte är lika pragmatiska till sin karaktär.
Erik Wickberg oroas för officersbristen, för att förkunnelsen om frälsning ska försvinna, FA:s
statistiska kräftgång i västvärlden och för materialismens utveckling.
Jag vill i följande kapitel bland annat undersöka om och hur begreppet angripande kristendom kan
vara relevant även för officerare i social tjänst och om Erik Wickberg är lika angelägen om att tänka
i samma termer när människor far illa socialt. Det är även viktigt att se närmare på hur FA:s teologi
utvecklas för att även gälla sociala insatser och bättre livsförhållanden.
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Kapitel 5. Det diakonala perspektivet på officerskapet
I detta kapitel belyses officerarnas sociala och även samhällspolitiska insatser. Även när det gäller
detta kapitel har inspiration hämtats från Avery Dulles resonemang om olika kyrkomodeller. Han
har kapitelrubriken The Church as Servant för det avsnitt där han redogör för kyrkan och världen.244
Jag använder rubriken Det diakonala perspektivet. Begreppet diakoni är ett grekiskt ord som kan
översättas med tjänande. Verbet διακονέω och substantivet διάκονος förekommer ofta i Nya
testamentet. Orden i Fil 2:7 beskriver inkarnationen ”Han avstod från allt och antog en tjänarens
gestalt då han blev som en av oss” och i Mark 10:45 beskrivs Jesus som tjänaren. Alla kristna är
kallade att tjäna och vandra i Jesu efterföljd. Sveriges kristna råd använder följande beskrivning av
diakoni:
Diakoni är en medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom
barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer…Andra uttryck för solidaritet
kan vara att ta strid mot nedbrytande maktstrukturer och övergrepp…Det kan handla om att göra
sin röst hörd eller uppmuntra berörda att själva komma till tals, eller att i praktisk handling synliggöra
då människor far illa.245

Denna heltäckande beskrivning kommer jag att återkoppla till i detta kapitel. Detta bör vara
relevant med tanke på att alla blivande officerare lovar att ”ta hand om de fattiga, ge de hungriga
mat, klä dem som inte har kläder, älska dem som sällan möter kärlek, bli vän med dem som saknar
vänner”.246
Historisk och teologisk bakgrund
Innan vi kommer att se närmare på vad Erik Wickberg har att säga om officerskapet och det sociala
arbetet är det nödvändigt att ge en historisk och teologisk bakgrund till Frälsningsarméns sociala
arbete och se på FA från ett helhetsperspektiv. Det blir även nödvändigt att se på några
frågeställningar som har präglat arbetet alltsedan Erik Wickbergs tid. För närvarande bedriver FA
någon form av social verksamhet vid 11 500 centra, sjukvård vid 400 sjukhus och kliniker och
undervisning vid omkring 5 000 centra från förskolor till universitet.247
Så småningom utvecklade William Booth en strategi för att skapa en bättre värld för utsatta
människor. Det är ingen tvekan om att det är den andliga och sociala nöden i ett fattigt, smutsigt
”East End” som driver William Booth att göra något. Han hade även modet att uttrycka sig i
politiska termer. Vid ett tillfälle talade han om ”the destitution of the people living in East End:
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”What is the problem with East End”? Det korta koncisa svaret var: ”West End”.248 Även
Catherine Booth hade denna insikt och vi har redan konstaterat hur hon just i West End i sina
predikningar bl a tog upp kapitalismens bieffekter. Vi har tidigare konstaterat att den metodistiska
teologin hade påverkat både Catherine och William Booth. De tre amerikanska
väckelseförkunnarna hade gett dem verktyg och metoder att möta både andlig och social nöd.
Professor emeritus Roger J. Green (1943) har analyserat William Booths teologi i boken War on
Two Fronts The Redemtive Theology of William Booth och han kan se att denna utvecklas i olika steg.
Först och främst handlar det om människans andliga liv och om en frälsning som räcker ända
in i evigheten. (William Booth som väckelsepredikant). För det andra vill han på ett metodistiskt
sätt betona människans möjligheter att leva ett heligt liv. (William Booth som wesleyan). Det tredje
steget inträdde 1878 när The Christian Mission ombildades till en armé. Då utvecklas tankarna om
att helgelsen inte bara omfattar individen utan även den nyskapade rörelsen. Detta gjorde att
William Booth poängterar att hans Frälsningsarmé var speciellt välsignad och utvald för världens
frälsning.249
Nästa steg i hans teologiska utveckling blev helt synbart efter 1889 och utgörs av den mest
dramatiska förändringen i William Booths teologi enligt Roger Green:
This change was articulated after The Salvation Army had increased its activity to reflect a dual
mission that included the establishment of the Social Reform Wing of The Salvation Army.
Characteristic of this change, the very meaning of the word salvation evolved in Booth’s thinking to
include social salvation as well as personal salvation.250

Enligt Roger Green så var det William Booths intention från början att vara väckelsepredikant men
hans erfarenheter genom åren genom mötet med de mest utsatta gjorde att han insåg att radikala
sociala insatser måste göras. Sådana insatser hade man redan påbörjat under de femton år som låg
bakom men efter 1889 försåg William Booth detta arbete med en teologisk legitimitet och en
strategisk plan samtidigt som han betonade balansen mellan ”själens frälsning och kroppens
frälsning”.251
William Booth hade upplevt social nöd både i sitt hem, som pantbanksbiträde och som
gatupredikant i ett fattigt Nottingham. Detta var erfarenheter som kom tillbaka i hans medvetande
när han började att predika i östra London. Både Catherine och William Booth var inte främmande
för att hjälpa och så gjorde även andra som var engagerade i den Kristna Missionen. Många av de
sociala insatserna initierades av medarbetare och medlemmar och ibland fick deras hem fungera
som tillfälliga institutioner. Detta innebär att en del av det arbete som beskrivs i William Booth’s
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bok I mörkaste England och vägen ut redan hade tagit sin början under 1880-talet. Boken med en
strategiskt utformad plan för en bättre värld utkommer först 1890.252
Detta innebär att många officerare får helt nya arbetsuppgifter innan hela planen sätts på pränt.
Det kan vara intressant att nämna några sådana. Jag tänker för det första på den sk Cellar, Gutter
and the Garret Brigade. William Booths dotter Emma fick ansvaret att både starta och utveckla denna
verksamhet. Dessa grupper bosatte sig i slummen i de enklaste av bostäder. De skulle även bära
liknande kläder som användes av de fattiga. Enda skillnaden var att officerarna skulle hålla sig rena.
Målsättningen var att de genom identifikationen med de fattiga skulle få deras förtroenden och att
det skulle uppstå något av en självsanering där dessa ”brigader” bosatte sig. Emma Booth kallade
verksamheten för ”the incarnational ministry” och förklarade: ”Let them dress as the people do
(only be clean), visit, sympathise, and put before them the example of good life”.253 Detta blev
början till slumsysterverksamheten som tidigt sprider sig till olika delar av världen. Detta arbete
medför att man anser sig tvingad att starta räddningshem för kvinnor som levde mer eller mindre
på gatan.254
Detta i sin tur ledde till att FA i sitt hemland startade en landsomfattande kampanj för att höja
åldern för samtycke från nu står det 12, 13 år till 16 år. FA hade upptäckt att barn såldes som slavar
till bordeller. Frälsningssoldater lyckades samla 396 000 namnunderskrifter och med hjälp av 18
kadetter bärs dessa in i Underhuset och med hjälp av dessa och påverkan från inflytelserika
personer ställdes politikerna under sådan press så att lagen förändrades till det bättre. Detta var
naturligtvis en politisk handling och fler handlingar skulle komma. Innan William Booths plan
publicerades hade det startats 384 olika former av sociala institutioner bara i England. Detta innebär
att nu är officerarna inte bara förkunnare utan även socialarbetare med föreståndaransvar för
räddningshem för prostituerade, slumstationer, besöksgrupper på fängelser, härbärgen,
arbetsförmedlingar, vårdhem för alkoholskadade, mottagning för sådana som hade förlorat sina
arbeten och ett flertal soppkök.255
Samma år som Catherine Booth avled utkom boken I Mörkaste England och vägen ut.256 Det var
ingen tvekan om att trots Catherine Booths svåra cancersjukdom så var hon en av dem som kom
att betyda mycket för bokens innehåll. Hon hade ett mycket stort inflytande överhuvudtaget på
William Booths tänkande. Makarna Booth hade en alldeles unik arbetsgemenskap.257 Bokens 300
sidor innehåller en svidande kritik av myndigheternas sätt att behandla fattiga, sjuka och
missbrukare i det viktorianska England. Dessutom presenterade William Booth en social plan som
innefattade alla former av social hjälpverksamhet inklusive byggandet av sociala institutioner,
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jordbrukskolonier och även planer på emigration till engelska kolonier på andra sidan haven långt
bort från Englands smutsiga storstäder. En hel del av William Booths planer kom att förverkligas
men planerna på att inköpa mark i främmande land blev ett misslyckande. I samband med försöken
att förverkliga planerna blir nu FA en social pionjär på många områden. Tack vare de många
officerarna som William Booth förfogade över kunde många projekt snabbt förverkligas. Pressen
ställde sig på FA:s sida och boken fick en enorm framgång och på mycket kort tid såldes 250 000
exemplar.258 Långt in i vår egen tid har denna sociala plan fått en stor betydelse i uppbyggnaden
av olika länders välfärdsprogram inte minst gäller detta i Storbritannien.259
Angripande kristendom – social nöd
Efter 1890 blev William Booth och hans officerare inte bara socialarbetare och sociala reformatörer
utan även samhällsbyggare (William Booth som social reformator). Termen angripande kristendom
som har beskrivits i tidigare kapitel har sin relevans även i det sociala arbetet även om inte själva
begreppet förekommer. Detta visar sig inte minst i William Booths plan In Darkest England and the
Way Out. Kampandan är total och möjligheterna vet inga gränser när William Booth tänker på den
plan som han nu har utarbetat. Nedanstående citat visar tydligt och klart på de strategiska attacker
man gjorde för att rädda människor.
Every Barracks and Officer’s quarters will become a centre where poor sinful suffering men and
women may find sympathy, counsel, and practical assistance in every sorrow that can possibly come
upon them, and every officer throughout our ranks in every quarter of the globe will become a coworker. See how useful our people will be in the gathering in of this class. They are in touch with
them. They live in the same street, work in the same shops and factories, and come in contact with
them at every turn and corner of life. If they don’t live amongst them, they formerly did. They know
where to find them; they are their old chums, pot-house companions, and pals in crime and mischief.
This class is the perpetual difficulty of a Salvationist’s life. He feels that there is no help for them in
the conditions in which they are at present found… The Salvationist feels this when he attacks them
in the tap-rooms, in the low lodging houses, or in their own desolate homes. Hence with many, the
Crusader has lost all heart. He has tried them so often. But this Scheme taking them right away from
their old haunts and temptations will put new life into him and he will gather up the poor social
wrecks whole sale, pass them along, and then going hunt for more.260

Samma angreppsanda präglar även de avsnitt som explicit förklarar motiven bakom de sociala
insatserna. William Booth menade bl a att en droskhäst i London har det bättre än de hemlösa i
London.261 Han efterlyste hjälpinsatser av kyrkorna vars Herre kom för att uppsöka de förlorade
och tycker att kyrkorna sov i apati eller var mer intresserade av sina liturgiska kläder än att bry sig
om människor. Han har svårt att förstå den verksamhetsapparat som pågår i kyrkor och bönehus
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som tar fasta på människors eviga väl utan att sträcka ut en hjälpande hand att hjälpa dem ur det
nuvarande livets inferno. William Booth menade att denna passivitet hos de kristna måste brytas.
Gemensamma insatser måste till.262
William Booth hade som princip att aldrig kritisera andra kyrkors andliga liv men när det gällde
bristen på hjälpinsatser och sociala försummelser kunde han vara mycket rakt på sak. Officerare
och soldater stod nu inför väldiga utmaningar och förväntningarna var stora.
Krig på två fronter
Man kan nu tala om ”krig på två fronter”. I den teologi som utvecklas kan man alltså både tala om
individens frälsning men också om social frälsning som hade med människors sociala villkor och
med samhället i stort att göra:
Booth’s theology of redemption was much more inclusive in his later theology after 1889 than it had
been earlier…Booth and his Army would be perceived from that time onward as a man and a
movement engaged in social redemption on a much larger scale and with a fuller vision of such
redemption than had been present thus far in either The Christian Mission or The Salvation Army.263

Med tanke på denna teologi talar William Booth om FA som en fågel med två vingar:
With one wing it preaches the gospel of Jesus Christ. With the other wing it meets human needs in
his name without discrimination. Unless both wings are in operation, The Salvation Army bird will
not fly.264

Visionerna lever under åren som kommer och teologin är densamma. Drivkraften och teologin
bakom det hela handlar fortfarande om att evangeliet utmanar till tjänst i olika former. En av FA:s
generaler (1999–2002) John Gowans (1934–2012) uttrycker detta på följande sätt: ”Save souls,
grow saints, serving a suffering world”. Under åren har utvärderingar och analyser gjorts när det
gäller William Booths stora plan och hans visioner. Många officerare och soldater har naturligtvis
insett att det inte är enkelt att förändra ett samhälle till himmel på jord.265 Strax före sin död började
till och med William Booth inse att bristerna i det stora projektet hade bl a med officerskapet att
göra. För det första inser han att alla officerare inte hade förstått syftet med de olika
verksamheterna. För det andra pekar han på socialofficerarnas bristande tro på en förändring. För
det tredje nämner han bristen på lämpliga personer som hade förmågan och kunskapen. De allra
flesta officerare var inte utbildade och åtskilliga kanske inte alls var motiverade att ta hand om
socialt trasiga individer och därtill leda stora och små sociala institutioner. De allra flesta kom själva
från mycket enkla förhållanden och därefter hade de fått endast några månaders utbildning som
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oftast tog fasta på evangelisation och att föra människor fram till omvändelse. Nu plötsligt blev de
beordrade till uppgifter som de inte var förberedda för. Helt säkert fanns det många som trofast,
skickligt och tålmodigt fortsatte sin tjänst år efter år. Trots oro för sin plan övergav aldrig William
Booth sin starka sociala medkänsla och kamplust. Detta framkommer tydligt och klart i hans
klassiska predikan i Royal Albert Hall 1912, som blev hans sista, där han bl a säger:
While women weep, as they do now, I’ll fight; while little children go hungry, as they do now, I´ll
fight; while men go to prison, in and out, in and out, as they do now, I´ll fight. And, “Go straight
for souls, and go for the worst”.266

Vid detta tillfälle gjorde han också en återblick på sitt liv och det är intressant att det är mest de
sociala frågorna som sysselsätter honom i hans tillbakablick. Han tar upp olika livsinriktningar som
han kanske skulle ha ägnat sig åt och nämner socialarbetarens arbete för hemlösa, kampen för att
förbättra arbetarnas löner och kampen för avhållsamhet gällande starka drycker. Han tar sedan upp
möjligheten att ha valt läkarbanan och uppgiften att förbättra kriminalvården. Slutligen nämner han
politikerns viktiga uppdrag. Kontentan av allt detta är att han som officer i FA har haft möjligheter
att göra något inom alla dessa områden.267 Detta visar både på en stark medkänsla men också på
officerskapets mångsidiga utmaningar.
Denna sociala empati för människor i nöd uttryckte William Booth också i sitt sista samtal med
sonen och stabschefen Bramwell Booth. Vid detta tillfälle bad William Booth att han skulle lova
att göra mer för världens hemlösa män och kvinnor och för alla hemlösa barn.
Sammanfattningsvis konstateras att vi nu har en bild av hur FA:s teologi har utvecklats och vi
har sett hur praxis och omständigheter skapar en holistisk teologi. Vi har även sett den mycket
starka viljeinriktningen och att ingenting verkar omöjligt.
Organisation och förändringsarbete
Tidigt organiserades arbetet i två olika verksamhetsgrenar. Det första verksamhetsområdet
benämndes ”Det kvinnliga sociala arbetet” som innefattade sk slumstationer, olika former av
institutioner för barn i olika åldrar och hem för äldre. Dessa kvinnor var i regel ogifta och
förväntades vara det. Detta var en arbetsgren som tidigt fick en hög status och ofta med begåvade
chefer med någon form av högre utbildning. Det andra verksamhetsområdet benämndes ”Det
manliga sociala arbetet” som på flera håll inte fick samma uppmärksamhet. Till denna gren hörde
t ex vårdinstitutioner för alkoholmissbrukare och tusentals härbärgen för hemlösa. Det var inte
sällan så att manliga officerare som man menade hade svårigheter att klara arbetet som kårledare
blev officerare på sådana ställen.268 Under alla förhållanden handlade det om ett tålamodskrävande
Begbie 1920, s. 473
Begbie 1920, s. 458–460
268 Thörnberg 1939, s. 78–79
266
267

71

och hårt arbete bland sargade människor i mycket speciella miljöer. På senare år har arbetet fått en
helt ny organisation där man inte delar upp arbetet i två verksamhetsgrenar. FA anställer nu
specialutbildad personal som ledare för många av de skiftande institutionerna.
Många officerare har genom åren upptäckt hur komplext och motsägelsefullt samhället ter sig
under 1900-talet. De båda världskrigen skapade stora problem och vi har redan konstaterat att en
hel del inspiration och ”glöd” gick förlorad i Europa på 1930-talet. FA var inte lika frimodig längre
och ibland höll man tyst då man borde ha höjt rösten. Speciellt iögonfallande är FA:s tystnad i
1930-talets och 1940-talets Tyskland och resultatet blir för FA ett stort moraliskt nederlag.269 En
stor diskussionsfråga har under efterkrigstiden också varit hur mycket man kan engagera sig i
socialpolitiska frågor liksom i moraliska och etiska frågor.270
For God’s Sake, Care
På 1960-talet insåg man att mycket behöver förnyas, en stor utvärdering gjordes och en uppföljare
till William Booths bok In Darkest England and the Way Out publicerades med titeln Tragedies Of
Affluence.271 Denna skrift var ett resultat av en omfattande kartläggning gällande den sociala nöden
i England och väckte mycket stor uppmärksamhet. Kartläggningen visade på stora brister i det
engelska samhället. Mellan en och en halv upp till två miljoner människor i olika åldrar levde i
uppenbar misär. Dessutom var FA:s många institutioner gamla och utslitna och åtskilliga officerare
hade svårt att förstå hur man skulle kunna ha råd att bygga om eller bygga nytt. Inför FA:s 100årsfirande startade en insamling för detta ändamål som fick beteckningen ”For God’s Sake, Care!”.
Insamlingen och skriften Tragedies Of Affluence kom att bli känd i stora delar av England och man
fokuserade på den stora sociala nöden och FA:s sociala verksamhet. En av ministrarna menade att
”The Salvation Army are much nearer the human situation than his best advisors”. Följden blev
att många nya institutioner byggdes under Erik Wickbergs tid som stabschef och denna förnyelse
fortsatte under hans tid som general.272 Arbetet följdes sedan upp 1970 i skriften In Darkest England
and the way out, NOW.
Under hans tid som general hölls en internationell konferens i Nederländerna som samlade
socialarbetare från ett trettiotal olika territorier. Detta var den första internationella
socialkonferensen sedan 1921. Första punkten i konferensuttalandet belyser bristen på kvalificerad
personal. Därför efterlyste man professionell personal både bland lekmän och officerare.273
Det var inte bara under denna konferens FA:s sociala arbete fokuserades utan detta gäller även
under de internationella ledarkonferenser som hölls under Erik Wickbergs ledning. I samband med
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ledarkonferensen 1971 i Ocean City i USA bekräftade man att det sociala arbetet är en integrerad
del i en evangelisk utmaning och att FA:s ledare önskar leva upp till samtidens utmaningar och
behov.274 Ett liknande uttalande görs i samband med den ledarkonferens som hölls i Miami för
ledare från Nord- och Sydamerika.
Det handlar inte bara om socialt arbete på kårer och sociala institutioner utan även om stora
räddningsinsatser. Stora katastrofinsatser gjordes i Chile, i Indien, Bangladesh och Nigeria under
Erik Wickbergs tid som general.275
Frågor som utmanar officerskap och personalpolitik
Det är först under 1970-talet som man på allvar började arbeta i större skala med utbildning och
fortbildning av personal. En lång rad frågeställningar började på allvar att debatteras under 1970och 1980-talet som ännu återstår att lösa. Även om man ofta brukar sammanfatta FA:s mission
med hjälp av de tre orden ”Soppa, tvål och frälsning” så aktualiseras ofta frågan hur mycket
förkunnelse om frälsning man kan erbjuda på en FA-institution där FA står för verksamhet och
personal men där en hel del av kostnaderna betalas av stat och kommun? En annan fråga är frågan
om huruvida FA ska driva institutioner där de flesta anställda inte har någon anknytning till FA
eller har en personlig kristen tro. I sådana fall ansågs risken stor att budskapet om livsförvandling
genom en omvändelse tappades bort helt och hållet. Kan man hitta en balans mellan en evangelisk
och en social inriktning som motiverar att institutioner har FA som huvudman?276
Detta är frågor som Petra Kjellén Brooke brottas med i sin masteruppsats Frelse i Frelsesarmeens
sosiala og diakonale arbeid, mål och metode. Hon lyfter bl a fram nödvändigheten att anställda i FA:s
sociala arbete får tillfälle att samtala om teologi, inte minst gäller detta FA:s teologi och synen på
frälsningen som en livsförvandlande kraft.277
Liknande samtal bland personal bidrar också till att ge ett teologiskt perspektiv på omsorg,
barmhärtighet och en teologisk motivation till att ta vara på sin broder oavsett bakgrund, kultur
och religion. Sådana samtal kan vara med och skapa både förståelse och entusiasm för FA:s
uppdrag. Denna bakgrund är betydelsefull och visar att de frågor som började att åtgärdas under
Erik Wickbergs tid fortfarande är aktuella.
Erik Wickberg och det diakonala perspektivet
Med tanke på Erik Wickbergs omvittnade ord om att evangelisation är FA:s drivkraft är det
angeläget att undersöka hur han då ser på det sociala arbetet och dess officerskap.
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Evangelisation och socialt arbete – ett spänningsfält?
I ovanstående text har vi sett att det sociala arbetet under Erik Wickbergs tid som stabschef och
general ofta kommer upp på dagordningen och att ett stort omfattande förnyelsearbete tog sin
början i samband med att FA fyllde 100 år 1965. Det är därför förvånande att Erik Wickberg så
sällan relaterade till det sociala arbetet när han skriver eller talar till officerskåren. Min ambition är
att hitta de tillfällen han gör detta. Allra först vill jag referera till hans pingstbudskap i the Officer i
april 1970. Erik Wickberg poängterade att evangelisation och diakonal tjänst är två delar av kyrkans
mission och därmed också i FA. Han hänvisade till biskop Lesslie Newbigin som säger:
If service is made ancillary to evangelism, then deeds which should be pure acts of love and
compassion become suspect as having an ulterior motive. When our Lord stretched out His hand
to heal a leper, there was no evangelistic strategy attached to the act. It was a pure outflow of the
divine love into the world and needed no further justification. Such should be the Church’s deeds
of service. But on the other hand if evangelism is subordinated to programmes of service, if there is
no faith in the supernatural power of the living word to bring forth fruit a hundredfold, then the
Church is guilty of the folly of turning from the Spirit to the flesh.278

Det är ingen tvekan om att Erik Wickberg delar detta synsätt. Han är hela tiden noga med att
poängtera att allt arbete utgår från Jesus Kristus oavsett om det handlar om evangelisation eller
sociala insatser. Detta visar att han även ställer sig bakom William Booths bild av FA som en fågel
med två vingar.
Humanitärt socialt arbete var också något som Erik Wickberg hade personliga erfarenheter av.
Redan 1943 tog han initiativet till att förbereda FA i Sverige på ett socialt efterkrigsarbete. Vid
årsskiftet 1943/44 fanns en personalberedskap på ett 80-tal officerare som noggrant förbereds
gällande sjuk- och hälsovård, massbespisningar, tyska språkövningar mm. Efter krigsslutet kom
olika svenska team att göra värdefulla insatser både i Norge och Tyskland. Den teologiska
motiveringen till detta humanitära uppbyggnadsarbete hämtas från Paulus ord att ”Kristi kärlek
tvingar oss”. Grunden är alltså Guds försonande kärlek uppenbarad i Jesus Kristus.279
I förordet till en uppföljare till William Booths bok I mörkaste England och vägen ut skriver Erik
Wickberg om behovet av frälsning för alla men att betoningarna förändras beroende på om det
handlar om direkt evangelisation eller socialt arbete. Det är viktigt för honom att betona att
motivationen är densamma. Han tillägger att FA vill visa på en kraft utöver den egna och att det
handlar om en kraft som kan förändra män och kvinnor och att det handlar om Kristi frälsande
förmåga.280
Man kan ana en oro hos honom att det sociala arbetet ska ta överhanden. I förordet till boken
är det viktigt för honom att poängtera att FA:s musikkårer och soppkök måste få finnas sida vid
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sida. Därför fortsätter han att säga att FA:s officerare och soldater ska fortsätta att sjunga och
vittna, prisa Gud och inbjuda människor till frälsning och att de alltid betonat betydelsen av en
hjälpande hand och även alltid betonat att evangeliet måste förkunnas. Det är viktigt för honom
att säga detta och på så sätt visa att FA inte bara ska uppfattas som en filantropisk rörelse som blir
känd för att ”göra gott”. Redan i den första intervjun i the Officer 1969 betonade Erik Wickberg att
sociala insatser inte får ersätta evangelisationen. Erik Wickberg säger: ”Whatever we do, we must
not allow community service or any other service to take place of evangelism”.281
Erik Wickberg är mycket konsekvent. Han tar varje tillfälle att förklara att FA:s uppdrag är både
socialt och evangeliserande. Ett exempel är när han säger i en predikan att: ”Vi ska fortsätta att bry
oss om drinkare, hemlösa, bortglömda barn och prostituerade men vi får inte glömma att först och
sist tala med dem om Gud”.282 Ett annat exempel är när han inviger ett nytt socialt komplex vid
sidan av William Booths födelsehem i Nottingham. Bakgrunden var att den redan nämnda
rapporten Tragedies of Affluence visar på en stor fattigdom i England och att 400 000 barn far illa.
Han pekade på över 600 000 äldre som är ensamma och känner sig övergivna och andra stora
grupper som behöver hjälp. FA:s sociala arbete kräver upprustning, nya fastigheter och nya
institutioner behöver öppnas. Erik Wickberg tog upp detta när han invigde det nya centret i
Nottingham. Han påtalade även att centret är till för alla oavsett trosbekännelse och nationalitet. I
slutet av talet betonade han att officerarna på centret har ett uppdrag som är tvådelat. Det handlar
om att ge hopp i en hopplös situation, att skapa en himmel för de försummade och skapa en plats
där alla kan lyssna till evangeliet om Jesus Kristus.283

Officerssamlingar och socialt arbete
Flera gånger hittar jag predikorubriken The Dignity of officership inte minst när han möter officerare
i social tjänst. Första gången han använder detta tema är på hans första möte som general med
de franska officerarna i november 1969. De flesta av dessa officerare arbetar i socialt arbete och
Erik Wickbergs huvudbudskap är: ”För att kunna tjäna måste man älska de man betjänar”. Vidare
gäller det att stå kvar i ett trofast tjänande och att tänka på att digniteten i officerskapet har byggts
upp av föregångarna.284
I början av januari 1970 mötte Erik Wickberg officerare inom det sociala arbetets
verksamhetsgrenar i England. Detta år proklamerades Barnens år i FA och därför lyfter han fram
barnet som en förebild i ödmjukhet. Han utgår från lärjungarnas diskussion om vem som är störst.
Erik Wickberg tar upp frågan om befordran och status och betydelsen av att vara fri från världsliga
ambitioner. Han frågade sig också vad man har att lära av barnen? Erik Wickberg nämner sedan
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tre sådana punkter: Förmågan att förundras, att glömma och förlåta och slutligen ödmjukheten.285
Förmodligen ville Erik Wickberg även denna gång betona betydelsen av socialofficerarnas
tjänaranda.
Några månader senare talade han över ämnet The New Man för officerarna i administrativt arbete
vid IHK. I denna samling ägnar han mycket plats åt det sociala arbetet på olika håll i världen.
Bibeltexten hämtar han från Kolosserbrevet 3:1–5. Texten handlar om nytt liv i Kristus. Paulus
uppmanar läsarna att blicka mot framtida glädje och också tänka på vad som väntar efter livets slut.
Man skulle kunna tänka sig att Erik Wickberg skulle hålla en eskatologisk predikan men det gjorde
han inte. Istället uppmanades man att inte oroa sig här och nu. I början av predikan ställer Erik
Wickberg frågan om FA är föråldrad? Han börjar sedan med att särskåda det sociala arbetet och
konstaterar att varje maskineri behöver justeras. Han medger att vissa metoder är föråldrade men
det är fel att påstå detta om FA som helhet. Han menar att FA:s sociala insatser motsvarar den
tidens krav och visar på de 3 miljoner pund som nyligen har använts för att uppdatera FA:s
institutioner. Han säger vidare att han är imponerad av den stora katastrofberedskap som FA i USA
förfogar över när det gäller personal, kantiner och lastbilar. Han gläds över fredsarbete som FA tar
del i i Nigeria och över världsvida insamlingar för nödlidande. Därefter ger han de ”underbara
socialofficerarna” en eloge och lyfter speciellt fram en husmor på en institution i Toronto som en
förebild. Hon fungerar som en mor för dem hon betjänar med risk för att ”de nära nog äter upp”
henne. I detta sammanhang lyfter Erik Wickberg även fram exempel från det evangeliska arbetet.
Hans slutsats blir att FA trots allt inte är föråldrad.
I de flesta samlingar har Erik Wickberg även officerare som är engagerade i direkt socialt arbete
men ibland måste det vara svårt för dem att identifiera sig med budskapet. När han talar om
operativa insatser handlar det oftast om direkt evangelisation. Det är inte ofta som han tar exempel
från FA:s sociala sammanhang. I en predikan i anslutning till julen på William Booth College
berättade han dock om ett besök på en sk ”Harbour Light Corps” i New York där FA arbetar
bland alkoholister och narkomaner. Det finns fler exempel även om de inte är många.286 Detta är
förvånande eftersom han möter tusentals officerare över hela världen som är engagerade på sociala
institutioner av olika slag. Han talar dock i flera tal och predikningar om betydelsen av socialt
engagemang och om att officerarnas uppgift är att tjäna och hela. Jag hade förväntat mig att i
materialet hitta mer av ett pastoralt innehåll där han direkt vänder sig till alla dem som är engagerade
i socialt arbete och som ständigt möter människor under så skilda förhållanden.
Spänningen mellan frälsningen å ena sidan och ”soppan och tvålen” å andra sidan märks i Erik
Wickbergs sätt att skriva och tala. Tillbakablicken påvisar att man fortfarande brottas med
utmaningarna från 1970-talet och Erik Wickbergs tid.
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Som vi har sett så är det mycket som behöver förnyas efter de gångna hundra åren. Det rör sig
om slitna byggnader, brist på officerare som nu behöver ersättas av kompetent civil personal. I
detta nya läge blir även spänningarna mellan den sociala grenen och den missionerande delen mer
märkbar. Detta är något som Erik Wickberg märker av och försöker att balansera.

Samhällsfrågor – kritik och oro
I november 1970 höll Erik Wickberg i Central Hall i London en predikan som sedan återgavs i The
Officer. Han ger där en bild av världen som utmanar honom. Han tar upp rasförtryck och nationer
som förtrycks. Han nämner pornografins utbredning, ett morallöst samhälle och dessutom tar han
upp drogernas förbannelser.287
I kommendörskonferensen i New Jersey 1971 tog han upp ett liknande tema under ett föredrag
och talar om Europas sk ”Welfare States” och säger att det kan tyckas att man inte skulle behövas
men i nästa andetag menar han att så inte är fallet. Erik Wickberg konstaterar att FA verkligen
behövs och uppskattas av både myndigheter och allmänhet. Han berättar också att 1971 tar FA
hand om 9 000 hemlösa varje natt. Han fortsätter med att hänvisa till att den ondska som utmanade
William Booth och som han kämpade emot fortfarande förföljer människorna. Erik Wickberg
nämner alkoholismen, kriminaliteten, prostitutionen och hemlösheten. Han konstaterar dock att
arbetarna i många länder har fått det bättre, att de har fått bättre löner och att det nu finns
arbetslöshetsförsäkringar som inte existerade på William Booths tid. Erik Wickberg ser också med
stor oro hur drogmissbruket breder ut sig i USA, Canada och i England.288
Detta är helt i linje med William Booth’s stora sociala plan från 1890 där William Booth talar
klarspråk och inte väjer undan för vad han ser. Detsamma gäller Catherine Booths mötesserier i
Londons City på 1880-talet. Som vi redan har konstaterat ordnade hon där extra möten för
affärsmännen i London. Catherine Booth anföll den samhällskräfta som i form av orättfärdiga
affärsprinciper tärde på samhällets liv och sökte väcka Englands sovande affärssamvete.289
Det är dock ingen tvekan om att det finns en ambivalens hos Erik Wickberg när det gäller att
beröra liknande frågor. I samband med utsändandet av över 100 nya officerare 1969 i Royal Albert
hall säger Erik Wickberg:
We are told by some that the days of Evangelism as our fathers knew it are over. These are the days
of involvement in the world, of a community service of a secular gospel. There is a good deal to be
said for these new thoughts. Christ was involved, Christ came as a servant and the Gospel was meant
for the world.
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I ovanstående ord ligger en hel del kritik och oro. Än en gång handlar det om spänningar mellan
det andliga perspektivet på frälsningen och det diakonala perspektivet.
Samtidigt som han menar att det är naturligt att de yngre ifrågasätter och kritiserar menar han
att FA måste bevara sin teologi och att han i de ungas kritik ser inslag av vad han kallar
modernistiskt tänkande. Erik Wickbergs kritik i sin tur går bl a ut på att man nöjer sig med att se
de protesterande dragen hos Jesus när han t ex drev ut månglarna ur templet men inte ser Jesus
som den lidande tjänaren. Han efterlyser istället en revolution av mera andlig karaktär.290
Med den stora officersbristen som bakgrund och inte minst med tanke på det skriande behov
som finns av olika former av specialutbildade personer inom socialvård, sjukvård och inom
undervisningssektorn noterar jag de låsningar och missförstånd som uppstår hos FA:s ledning i
relation till potentiella officerare och unga officerare under denna period. Inte minst gäller det
delade meningar om FA som samhällsaktör i relation till teologi och trender i tiden.291 Med tanke
på Erik Wickbergs uttalanden i november 1970 och hans sätt att definiera FA när han på
förbundsdagen 1971 möter ett par hundra unga kadetter borde det ha funnits förutsättningar att
hitta varandra. Det är vid detta tillfälle som Erik Wickberg tänker på FA:s begynnelse och bl a
säger: ”The SA was a prophetic cry of protest against [...] barriers of race, nationality and class
[…]”.292 Det är inte ofta vi kan hitta anspelningar på detta i hans övriga predikningar eller artiklar.
Han säger ingenting om pågående trender, oroshärdar på nära håll och i världen i stort, så som
studentrevolter, Vietnamkriget och konflikterna på Irland. Allt detta måste ha påverkat tusentals
officerare både i Europa och USA. Här måste också sägas något om den policy som blir mer och
mer synbar under 1900-talet och som handlar om politisk neutralitet.

Politisk neutralitet
I ett av föredragen på konferensen för rektorerna för officersskolorna 1974 talade Erik Wickberg
även om officerarnas förhållande till världspolitiken som säger något om gränssättningar för
officerskapets utövande:
In some parts of the world it is not always understood that The Salvation Army is politically neutral.
Some enthusiasts would have us speak up concerning South Africa, Zimbabwe and Chile. While
there can be no question at all where our sympathies lie – we are against every kind of racism – we
at the centre must always remember and weigh carefully what any kind of official intervention might
result in – for our own people, for the people we serve.293

Detta är en policy som har följts av FA:s ledare under hela 1900-talet ända fram till 1986. Efter det
att War Cry i USA skrivit en artikel om apartheid 1985 förbjöd general Jarl Wahlström (1918–1999,
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general 1981–1986) alla FA- tidningar att använda sig av ordet apartheid med hänvisning till FA:s
policy om politisk neutralitet. Efter generalsvalet 1986 då Eva Burrows (1929–2015, general 1986–
1993) valdes till general förändrades denna inställning fullständigt då ett av de starkaste uttalandena
i FA:s historia mot social ondska uppbackad av den politiska makten görs. Hon skriver:
We find the South African apartheid, unacceptable and express our strong hope that the present
apartheid system will be completely abolished in South Africa and a truly non-racial society
established. The SA-officers reaffirms its long-standing policy that Army leaders will conduct
gatherings anywhere in South Africa only if they are open to all citizens of that country... Apartheid
is anathema! I say that apartheid is not just a political philosophy. It is a philosophy of life that is
contrary to the teachings of Christ.294

I samband med Sanningskommissionens arbete kom det också ett starkt formulerat inlägg från
General Eva Burrows där hon uttrycker sin djupa ånger och ber om ursäkt för FA:s tystnad under
de mörka åren. Det intressanta är också att hon samtidigt uttrycker sveket mot den första tidens
FA som var känd för att protestera mot orättvisa förhållanden.295 I det senaste officersreglementet
finns dock texten kvar om politisk neutralitet.296 Vi har nu sett att undantag har förekommit och
sannolikt förekommer. Numera finns ett speciellt sekretariat i New York som bevakar olika former
av politiska frågeställningar för att ge råd till generalen och andra ledande officerare.297
FA:s tystnad och uttalade stränga neutralitetskrav på officerarna under 1930-tal och 1940-tal i
Europa och inte minst i Hitlers Tyskland bör nämnas i detta sammanhang. Förhållandena mellan
makthavarna och FA analyseras i doktorsavhandlingen Doing Good in Bad times, FA i Tyskland under
perioden 1886–1946. Religions- och etikforskaren Rebecca Carter-Chands slutsats blir att FA:s icke
politiska identitet var en illusion som vidmakthölls för båda sidors fördel. Hon konstaterar också
att FA, i motsats till förhållandena i Sydafrika, inte har bett om ursäkt för sin tystnad under denna
tragiska period i Tysklands historia.298
I Tyskland fanns det en grupp officerare som sympatiserade med nazismen. Detta gällde även
grupper av frälsningssoldater och även också de större kyrkorna i Tyskland, men många
representanter för FA gjorde också mycket för att lindra nöden.299 Även Erik Wickberg har mycket
att berätta om denna dystra period. 300
Historien berättar också att kommendören i Norge Joachim Myklebust (1874–1955) hade
starka sympatier för nazisterna och var stolt över sina båda söner som hade höga befattningar i
norska nazistpartiet. Joachim Myklebust avsattes genom beslut av den svenske kommendören
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genom ett telegram men först efter Tysklands kapitulation. Avskedandet bekräftades sedan av ett
personligt besök av sändebudet Erik Wickberg, men alltså först efter krigsslutet.301
Det var FA:s internationalism och ambition att under alla förhållanden försöka hålla samman
hela rörelsen som gjorde Erik Wickberg och andra FA-ledare oroliga för att klart och tydligt ta
ställning i frågor som ansågs politiska och alltför kontroversiella.302
Utmaningarna att leda en så mångfasetterad rörelse kan inte ha varit enkel. Erik Wickberg har
svårt att se att resurserna ska räcka till för allt. Vid kommendörskonferensen i New Jersey
konstaterade han ännu en gång konsekvenserna av officersbristen som bl a gett socialsekreterarna
många sömnlösa nätter. Han bekymrade sig för arbetsbördorna som de kvarvarande officerarna
hade att bära. Vidare påminner han om att bristen på specialutbildad behörig personal kommer att
leda till en allvarlig kris inom några år.303
Vi har nu sett att frågor om kompetent personal förföljer FA under Erik Wickbergs tid. Frågan
om FA som samhällsaktör har varit komplicerad inte minst i krigstid och blir detta även under
efterkrigstiden.
Sammanfattning och resultat
Efter det att William Booth gav teologisk legitimitet åt det sociala arbete som utvecklades under
1880-talet och efter publiceringen av boken I mörkaste England och vägen ut fick officerskapet delvis
ett nytt innehåll. Nu blev många officerare både socialarbetare och samhällsbyggare enligt en
sammanhållen teologi och strategi. Nu förväntades även officerare ta ställning i socialpolitiska
frågor på samma sätt som Catherine och William Booth.
Det är ingen tvekan om att stora bördor lades på officerarnas axlar. Det handlade om att se och
sedan angripa nöden. Det handlade om att arbeta i slumliknande förhållanden, ta hand om sociala
institutioner och göra detta under fattiga förhållanden.
Erik Wickbergs roll som general var att hålla samman en stor officerskår som nu fanns på alla
kontinenter men som samtidigt minskade i väst medan utmaningarna från samhället bara blev
större och större. Nu ställdes han i en situation där antalet officerare inte räckte till och där
samhället ställde krav på specialutbildad personal. Erik Wickberg såg som sin uppgift att ständigt
påminna om att FA:s uppdrag handlade både om evangelisation och sociala insatser och att allt
arbete utgår från Jesus Kristus. Han levde också som alla andra officerare i spänningsfältet mellan
budskapet om frälsning och behovet av praktiska sociala insatser. Erik Wickberg påminde hela
tiden om att det evangeliska arbetet med budskap om frälsning inte får underordnas det sociala
arbetet.
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Min slutsats blir att på samma sätt som han var orolig för en ”secular evangelism” som jag
nämnt om i det evangelisatoriska perspektivet så oroades han också för en ”secular ecclesiology”
när det gäller det diakonala perspektivet.
Officersbristen i väst kommer från och med Erik Wickbergs tid att innebära stora förändringar
i det sociala arbetet eftersom många uppdrag kommer att läggas i händerna på människor som inte
är officerare och där alla inte heller är medlemmar i FA. Mitt intryck blir att officerare i ett direkt
evangeliserade arbete fick mer uppmärksamhet och mer uppmuntran av Erik Wickberg än t ex de
officerare som arbetade i ett mer renodlat socialt arbete. Han talade inte lika ofta om angripande
kristendom inför den sociala nöden som han gjorde inför den andliga nöden. Erik Wickberg var
förvånansvärt tystlåten gällande världshändelserna under sin ämbetstid. För honom var det även
viktigt att officerarna insåg att FA:s princip om politisk neutralitet måste hållas. En princip som
motiverades av att under alla omständigheter hålla samman FA. Detta fick till följd att solidariteten
fick sina törnar och motståndet mot nedbrytande maktstrukturer blev otydligt.
I nästa kapitel kommer vi att se närmare på officerskapets ecklesiologiska identitet.
Tyngdpunkten kommer att ligga på historiken, på 1960- och 1970-talen men samtidigt visa på att
väckelserörelsen FA under de följande decennierna utvecklas till att bli en kyrka bland kyrkor.
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Kapitel 6. Det ecklesiologiska perspektivet på officerskapet
Detta kapitel behandlar officerskapets plats i Frälsningsarméns ecklesiologi. För att försöka förstå
vad som händer på 1960- och 1970-talet måste vi göra en tillbakablick i FA:s historia. Vi har redan
konstaterat att det var under Erik Wickbergs tid som man på allvar började efterlysa en
officerskapets teologi. Vi behöver då fråga oss vad Erik Wickberg och hans samtid hade för syn på
FA:s ecklesiologi och vad han och ledande officerare menade vara en relevant teologi för
officerskapet. Något bör även sägas om ekumeniken och slutligen något om hur FA:s ecklesiologi
har förändrats sedan Erik Wickbergs ämbetstid. Med tanke på kapitlets omfång är det nödvändigt
att göra ett par längre summeringar på ett par ställen.
Frälsningsarmén och ecklesiologin – en historisk bakgrund
FA-historikern Harold Hill ser ordet ecklesiologi som ett vetenskapligt studium av kyrkorna som
också innefattar studiet av styrelsesätt och strukturer. Detta studium tar sin utgångspunkt i Jesu
undervisning om Guds rike som efterhand utvecklar sig till kyrkobildningar av olika slag. Han
menar också att dessa processer tillhör det ecklesiologiska studiet.
På samma sida för han sedan ett resonemang hur detta kan ha gått till. Harold Hill använder sig
av tankar från kardinalen Walter Kasper. Detta går ut på att dessa processer å ena sida inte var
givna från början utan genom tiderna har det skapats modeller och strukturer som kan tänkas vara
utbytbara. Å andra sidan kan man även tänka sig att Gud hade bestämt en speciell struktur för sin
kyrka.304
Det är dock ingen tvekan om William Booths åsikt i denna fråga. Han var säker på att det i Nya
testamentet inte finns några uttalanden som skulle peka på en gudagiven för evigt gällande struktur
för Kristi kyrka.305
Kyrkan kan betraktas som en skapelse i ett samarbete mellan Gud och människor och dessa
processer kan beskrivas både teologiskt och sociologiskt. En av Erik Wickbergs företrädare Wilfred
Kitching (1893–1977, general 1954–1963) menade att FA:s historia ”bär tydliga vittnesbörd om
Guds ledning” när det gäller FA:s uppbyggnad och Erik Wickberg gör sambandet mellan Gud och
människor ännu klarare då han säger till de blivande officerarna 1969 att William Booth blev Guds
”förbundsslutande part”. Hans slutsats blir då att FA inte är något som FA:s grundare hittade på
utan att FA är en del i Guds syfte för vår tid.306
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Genom att närma oss officerskapet från olika perspektiv har vi redan fått inblickar i både FA:s och
officerskapets ecklesiologi och teologi. För att förtydliga måste vi göra ett försök till en jämförelse
med vad Catherine Booth kallar de etablerade kyrkorna.
Hon var en av de första som försökte att göra en sådan jämförelse innan någon form av
ecklesiologisk etikett hade satts på FA. Detta gör hon i några tal som hon höll i West End, London
redan i mars 1883. Dessa tal har karaktären av försvarstal för vad hon och William Booth hade
skapat. Nu hade rörelsen spridit sig till många länder och the Church of England hade förklarat sig
villig att ”adoptera” den nya väckelserörelsen. Mot denna bakgrund klargör Catherine Booth att
FA inte lägger stor vikt vid varken skrivna trosbekännelser eller en given liturgi och menar att man
kommer att göra allt för att bekämpa traditionalism och konventionalism. Med emfas säger hon att
FA:s religion inte främst är en intellektets, kulturens eller förfiningens religion. Hon är också kritisk
till en fromhet som tycks förlita sig på ceremonier. Säkerligen tänker hon här på de sakrament som
brukas inom protestantisk kristendom och som även FA förvaltat fram till och med vintern 1883.
Samtidigt betonar hon att när det gäller det fundamentalt läromässiga skiljer man sig inte mycket
från kyrkorna. Catherine Booth menar att det trots allt finns en stor skillnad och att denna består i
en form av ”angripande kristendom som tvingar människor att uppmärksamma evangeliet”.
Catherine Booth betonar att detta sätt att förkunna är en återupptäckt som FA nu gjort och att
man genom Guds kraft dessutom gjort något helt nytt och radikalt i kristenhetens historia:
We have also raised a force of men and women who are now working it out, to an extent that no
people preceding us, so far as Church history shows, have ever conceived of – a people who have a
more comprehensive idea of their responsibility, both as individuals and as an organisation, than
ever existed in the world before. There have exsisted exceptional men, many, thank God; but as an
organisation there is no record since the days of Apostles of a body that has so compassed the
Divine idea.307

Hon betygar att FA:s medlemmar får lära sig att allt annat i livet är underordnat det stora syftet att
predika evangeliet för alla människor och att sträva efter att alla ska bli frälsta. Hon tillägger att
man har offrat allt för detta stora syfte och att det är Andens kraft och offertänkandet som skiljer
FA från en vanlig filantropisk rörelse. Men det handlar inte bara om detta utan även om att den
helige Ande ska leda FA till varje ”moralisk kloakbrunn” i landet. Catherine Booth förklarar att
Gud visade William Booth att det mellan de etablerade kyrkorna och arbetarklassen fanns ett stort
gap. Hon pekar på att FA:s folk utgör denna brygga som skapar hopp i mörkret och att man nu
når personer med frälsning både för kropp och själ som ingen tidigare gjort och att man är fast
besluten att besegra fiendens (ondskans) starkaste befästningar. Catherine Booth påpekar att detta
är möjligt eftersom FA har återupptäckt Guds övernaturliga krafter. Hon menar även att det finns
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en styrka också i själva den kvasimilitära organisationen och att det är Guds ledning att
organisationen blev som den blev.308
Catherine Booth menar att de befintliga kyrkorna inte räcker till för att möta all ondska men
hoppas samtidigt få hjälp och stöd från dem så att man kan bilda en enhetlig front mot fienden.
Hennes uppfattning är att man delvis kan se att FA redan har påverkat kyrkorna på några punkter.
Vissa effekter kan man se men dock inte alla:
1. Catherine Booth pekar på överlåtelsens betydelse, kärleken till nödlidande och arbetet för
människors frälsning.
2. Hon tar upp välsignelsen av allt som görs av kvinnor. Hon hoppas på positiva effekter när
det gäller kvinnor med tanke på att FA har ”låst upp kvinnors läppar så att de kan tjäna Herren”.
Hon påminner om att man nu har mellan fyra och fem hundra kvinnliga officerare (1883) och att
den stora majoriteten är framgångsrika själavinnare och att många redan känner inflytandet från
dem.
3. Därefter lyfter hon fram det allmänna prästadömet och menar att det är helt enkelt omöjligt
för präster och diakoner att hinna med att evangelisera bland tusentals församlingsbor. Catherine
Booths recept blir då: ”Ge mandat till snickare och tvätterskor att evangelisera. De är frälsta och
fyllda med den Helige ande”. Hon tillägger att hon ser allt detta från ett ecklesiologiskt perspektiv.
Hennes ecklesiologiska slutsats blir att man är en ”frälsningens armé” och ingenting annat. Hon
slutar sitt tal med att peka på det vackraste ordet i hela världen som hon menar är ordet frälsning.309
Tre år därefter bekräftar William Booth att målsättningen med FA inte är att bli en kyrka. Det
ska dröja 124 år innan man identifierar sig som en sådan. Men redan 1925 skriver Bramwell Booth
att FA alltid gjort anspråk på och fortfarande gör anspråk på att vara en ”lem i den levande Gudens
stora kyrka och att FA är en gren som bär frukt i det sanna vinträdet”.310
Vi märker alltså att man betraktar sig som en del i den allmänneliga kyrkan men inte som ett
självständigt kyrkosamfund. Vi ser på Catherine Booths sätt att argumentera att man menade att
de etablerade kyrkorna hade misslyckats med att nå de djupast sjunkna. Av den anledningen ville
man ta avstånd från allt kyrkligt som skulle kunna hindra människor att tillgodogöra sig budskapet.
Så sent som på 1940-talet förklarade den dåvarande generalen Albert Orsborn när han såg tillbaka
på FA:s första år i East End att Gud inte behövde ytterligare en kyrka. Kyrktornen var redan
många.311
Den Kristina Missionen som sedan blev FA följde metodistisk praxis och tillämpade barndop
och firade nattvard och detta sköttes av missionens evangelister och senare av FA:s officerare.
Sakramentsfrågan aktualiserades 1882 eftersom ledande personer inom Church of England inledde
förhandlingar med FA om huruvida rörelsen skulle kunna bli en inomkyrklig rörelse. Detta var
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dock förhandlingar som inte ledde fram till någon förändring. Representanter för the Church of
England menade att man inte kunde godkänna FA:s sakramentsförvaltning eftersom officerarna, i
deras ögon, inte betraktades som präster och därför ansågs oförmögna att leda sådana gudstjänster.
Kyrkohistorikern Andrew M. Eason menade att detta fick en avgörande betydelse för William
Booth’s beslut att sluta med sakramentsförvaltningen. Detta är dock inte något som William Booth
nämnde när han i War Cry förklarade varför man slutade att använda sig av dop och nattvard.312
De huvudpunkter han nämnde handlar för det första om att sakramenten inte är nödvändiga
för frälsning. För det andra tog han upp de många olika sätten för firande som förekommer inom
kyrkorna. Ett förhållande som skapade frustration. För det tredje säger han: ”We are not professing
to be a church, nor aiming at becoming one”. För det fjärde menade han att det är ”wise for us to
postpone any settlement of the question, to leave it over to some future day, when we shall have
more light, and see more clearly the way before us”. Den femte och sjätte punkten handlar om att
salvationister har möjlighet att besöka närliggande kapell och kyrkor för att få del av sakramenten
och att de ”varje timma” regelbundet kan söka andlig näring hos Kristus. Den sjunde punkten som
nämndes var att det beslutades att införa en sk barnvälsignelse.
Snart nog infördes det ytterligare substitut (Harold Hills uttryck) för sakramenten. Med detta
utryck vill han visa på det oundvikliga i att inte använda sig av tecken eller handlingar för det
gudomliga. Han citerar Salvation Army Directory, No II som ställer frågan vilka som är FA:s fem
”förordningar”.
Först nämns barninvigningen som kan ses som ersättning för barndopet. Därefter beskrivs
botbänken inte bara som omvändelsens plats utan även som en plats för förnyelse dit man inbjuder
i slutet av en gudstjänst. Därför kan man säga att denna kan tänkas ersätta knäfallet i samband med
nattvardsutdelandet. Botbänken betraktas av många som en helig plats, ett altare. Den sk
soldatinvigningen under FA:s fana blir både en bekännelsehandling och en invigning till tjänst för
varje soldat. Invigningen till officerare erinrar om prästvigningen och slutligen blir varje FA-vigsel
ett tillfälle då man lovar varandra trohet men då man samtidigt lovar att tillsammans tjäna Gud i
FA.313
Officerskapet
När vi sedan ser närmare på officerskapets teologi så kännetecknas naturligtvis denna av allt det
som Catherine Booth menar är FA:s ecklesiologi. Redan från början kan man dock tala om en
ambivalens när det gäller frågan vilken teologisk identitet en officer egentligen har. Denna
osäkerhet lever vidare fram till våra dagar även efter det att FA beskriver sig som en kyrka. Vi har
tidigare sett att det är först på Erik Wickbergs tid som en officerskapets teologi debatteras och
312
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uttrycks. Men innan vi ser närmare på denna tid måste först något sägas om Harold Hills
uppfattning om att en process med tilltagande klerikalisering tidigt började urholka FA:s
uppfattning om det ”allmänna prästadömet”. Enligt sociologiska teorier och rollteorier handlar
klerikaliseringen om att mer och mer makt koncentreras hos kyrkoledare och präster.
För att förstå utvecklingen mot en tilltagande klerikalisering är det nödvändigt att även ta med
ovan nämnda ”ordinances” i denna process. Snart nog blev det så att det var de befullmäktigade
officerarna som fick uppdragen att inviga barn och nya soldater och viga dem som önskade gifta
sig. Invigning av nya officerare kom tidigt att skötas av respektive territoriell ledare och ibland
general eller stabschef. Klerikaliseringen förstärktes av att det var officerarna som inte bara fick de
”välsignande” uppdragen utan även de beslutande. Detta gällde även frågor som behandlade
lärofrågor och dess tillämpning. Harold Hill menar att denna kontinuerliga klerikalisering har
passiviserat FA:s medlemmar och han poängterar riskerna med ett ledarskap som begränsar sig till
en viss gruppering.314
Avery Dulles konstaterar att alla kristna kyrkor och kristna rörelser av praktiska orsaker har
funktionärer som regelbundet utövar en speciell tjänst i församlingens mitt. Beteckningarna på
dessa är mycket skiftande som t ex präst, pastor och äldste.315
När det gäller Nya testamentets hållning till dessa beteckningar och andra beteckningar är Avery
Dulles noga med att framhålla att begreppen växlar och att olika beteckningar används sida vid sida
för olika församlingsfunktioner. Han nämner bl a att i de olika breven skrivna av Paulus finns det
en stor variation av tjänster, funktioner och nådegåvor i Kristi kropp. Avery Dulles påpekar också
att beteckningen präst används för att förklara att alla kristna är präster. Därför talar vi om ett
allmänt prästadöme. (1 Pet 2:9–10) För det andra påminner han om att Nya testamentet inte
påbjuder församlingarna det tredelade ämbetet med biskop, präst och diakon. Fler och fler teologer
håller med om att detta hierarkiska system är något som hör till kyrkans historia.316
Detta är också FA:s hållning och man använder inte heller ordet präst eller de övriga två
beteckningarna som har kommit till under kyrkans historia. Man menar att funktionerna är
desamma trots att man använder andra titlar. Detta framkommer i FA:s officiella svar till Kyrkornas
världsråd på frågorna i den sk BEM–processen.
We too have functional levels of administration but see the gifts of episkope and diakonia operating
in and characterizing all levels of ministry. All officers are expected to exercise caring oversight and
to undertake the humblest service with their people.317

Kristen tjänst för världen handlar om att vara en del i Kristi uppdrag. All sådan tjänst utgår från
en kallelse eftersom den utgör ett svar på Kristi kallelse. Denna gäller allt Guds folk där somliga
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får betalt för sina tjänster och andra gör det som en del i det allmänna prästadömet. Samtidigt som
FA betonar detta ligger ändå den exekutiva makten hos officerare på olika nivårer och därför blir
klerikaliseringen så tydlig. Detta med tanke på att det inte finns någon formell demokratisk struktur.
Detta förhållande skapar tydliga gränser mellan soldatskap och officerskap. Teologiskt sett är dock
skillnaderna inte så stora menar t ex FA:s nuvarande ledare i Sverige kommendör Clive Adams.
Han betonar för det första att alla troende är ordinerade av Gud att tjäna honom och andra. Han
menar dessutom att alltifrån FA:s tidigaste dagar har det aldrig funnits någon teologisk skillnad i
status och rang mellan officerare som arbetar på heltid i jämförelse med soldater. Enligt honom så
är snickaren ordinerad till tjänst liksom officeren är ordinerad att utföra sin tjänst.318
Mera lutherskt kan man knappast uttrycka sig. Detta synsätt innebär att en officer först och
främst är frälsningssoldat med dess förbindelser och löften om tro, livsstil och disciplin och att
själva soldatskapets mening är att man har invigt sitt liv för Gud, människor och för världens
frälsning. Harold Hill menar att detta sammanfattar FA:s teologi om tjänst och att man inte kan
tala om en speciell teologi för frälsningssoldater och en annan för officerare. Han fortsätter: ”The
difference is simply administrative. The Salvation Army does not have a priesthood theologically
or ontologically distinct from that of all believers.”319
Men verkligheten är inte så enkel. Ser man tillbaka på FA: s historia är det tydligt att praxis
föregår teologin. Kyrkohistorikern Ray S. Andersson har sett i sin forskning gällande kyrkliga
ämbeten att ”Ministry precedes and produces theology, not the reverse”.320 Detta förhållande
märks redan hos William Booth och i praktiken leder det till en tvetydighet som följer FA genom
hela dess historia. Vid ett tillfälle sade han att han uppfattade att skillnaderna mellan lekman och
präst blir mer och mer grumliga. Vid ett annat tillfälle vände William Booth sig till soldaterna och
sade att de inte ska påstå att de inte är ordinerade. Bara tre år därefter betonade William Booth att
allt vilar på officeren. Han fortsatte med en jämförelse från Gamla testamentet. Hade t ex inte
Mose skapat ett prästerskap skulle det aldrig ha blivit en judisk nation. Han menade att det var
prästerskapet som höll förbundet vid liv och vidmakthöll lag och ordning och betonade att detta
alltid har varit prästerskapets roll. Detta uttalande påvisar officerarnas stora betydelse i jämförelse
med soldaternas.321
William Booth gjorde också ett uppseendeväckande uttalande när han talade om fd officerare
som säger något om hur han såg, vid detta tillfälle, på officerarnas andliga status – en gång officer
alltid officer.
The ex-officer… is still a child of the Army. He entered the sacred circle. He became one of us,
sharing our joys and sorrows, losses and crosses. He received the commission of a divinelyappointed authority to proclaim Salvation, build up men and women in their most holy faith, and
Brev från kommendör Clive Adams, 17/9 2018
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help to win someone to God. He received the spirit of officership, whereby he mingled amongst us,
for a season, as one of us, and go where he likes, the imprint of the life he lived will remain. Time
will not efface it; sin even will not blot it out. So that in a sense which we ought ever to remember,
the ex-Officer still belongs to the Salvation Army.322

Om man ska ta detta citat på allvar så skulle William Booth betrakta officerskapet på samma sätt
som den romersk-katolska kyrkan ser på sitt prästerskap vilket skulle innebära att vigningens
giltighet aldrig kan utplånas. Förmodligen använde sig William Booth av dessa ord för att försöka
få officerare att stanna kvar i rörelsen. Som vi tidigare har konstaterat har det i själva verket varit
alltför enkelt att bli avförd som officer.
William Booth och Bramwell Booth har på olika sätt gjort anspråk på att officerare är likvärdiga
i status med präster och pastorer. Det är också så som officerarna har sett på sig själva. Harold Hill
skriver: ”The Salvation Army became another denomination, its officers were regarded themselves,
as clergy, and its soldiers thought of themselves as laity”.323 Denna uppfattning påskyndade både
klerikaliseringen och utvecklingen från att ha varit en rörelse, till att bli en sekt, forma en
denomination och till att slutligen kalla sig kyrka. Gränsdragningarna mellan officerskap och
soldatskap har även påverkats av den hierarkin med dess officerstitlar. Officerskapet har även
förstärks av följande:
1. Sättet i FA att tala om kallelsen i bestämd form där kallelsen blir något mycket personligt – ett
personligt mysterium och där kallelsen har förknippats med kallelsen att bli officer.
2. Officersblivandet med ansökningsprocessen, utbildningen, förbundet med sina löften,
ordinationen och invigningen.
3. Befordrings – och ordersystemet med dess förväntningar och oro.
4. Den kollegiala andan.
Som vi har sett kom FA med sin arméidentitet att få en helt annan ecklesiologi än andra kyrkor.
Eftersom man menade att det inte finns något grundmönster i Nya testamentet för hur en kyrka
eller en kristen väckelserörelse ska organiseras och hur tjänsterna ska se ut kunde man på goda
grunder organisera sig som en armé där den bibliska soldattanken gav en teologisk bakgrund men
där sakramenten inte var nödvändiga. Samtidigt betonade William Booth att sakramentens vara
eller inte vara skulle man kunna återkomma till i framtiden. Det intressanta är att när
sakramentsfirandet upphörde tillkom några ceremonier som kan ses som ersättning för
sakramenten. Catherine och William Booth klargjorde också att man inte ämnade starta ett nytt
kyrkosamfund. Båda var säkra på att det behövdes en armé av helt överlåtna kvinnor och män för
att till varje pris kämpa för människors omvändelse, andliga och sociala välfärd. Man bekände sig
till det allmänna prästadömet och menade att det finns ingen teologisk skillnad mellan officerare
och soldater. I praktiken kom det dock att bli annorlunda. Officerarna fick mer och mer en andlig
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status och hos dem hamnade den exekutiva makten och de uppgifter som man förknippar med
präster och pastorer i andra kyrkor. Klerikaliseringen blev ett faktum.
Vad innebär det att vara officer? – aktuell fråga under Erik Wickbergs ämbetsperiod
Samtalen och debatten om officerskapets teologi i The Officer inleddes först på 1960-talet. Åtskilliga
menade att klimatet för teologiska samtal uppmuntrades och dessutom blev ett kännetecken för
den tid Frederick Coutts och Erik Wickberg hade det högsta ledaransvaret. Vid IHK fanns även
goda skribenter som uppmuntrade en teologisk debatt. Dessutom stod nu FA inför ett nytt
århundrade i sin historia och samtidigt blev officersbristen mer och mer kännbar.324 Frågan om
officerskap bara var något funktionellt eller om officerskapet åtnjöt en högre andlig status kom nu
upp. Denna fråga hade man i själva verket ärvt från FA:s första ledare. Harold Hill menar att frågan
är en del av FA:s DNA.325 Först under Erik Wickbergs sista år som general efterfrågades i The Officer
en enhetlig beskrivning av officerskapet.326

Två perspektiv diskuteras
Allra först fördes samtal om den teologiska grundfråga som något berördes ovan. Denna fråga
blev aktuell under Erik Wickbergs tid och aktualiserades ytterligare när Erik Wickbergs stabschef
Arnold Brown blev general och beslutade att man i officersinvigningen skulle använda begreppet
ordination.
Efter det att redaktören för The Officer överste William Clark skrivit ett inlägg om att officeren
åtnjöt an andlig status kom samtalen igång på allvar. Han menade att eftersom officerskapet handlar
om en direkt kallelse från Gud har man erhållit en speciell andlig auktoritet. Oavsett förordnande
är officerarna andliga ledare. Denna andliga auktoritet handlar inte först och främst om vad man
gör utan vem man är. Det handlar då om det ordinerade ämbetet som de tillhör i kraft av sin
kallelse, deras gensvar, utbildning och invigning. Enligt honom rör det sig alltså om ett speciellt
ämbete i Kristi kropp skilt från det som Nya testamentet kallar det allmänna prästadömet.327
William Clark kom att stödjas av många men det var även många som stöddes av kommendören
Hubert Scotney som förfäktade officerens funktioner i relation till soldatkåren. Han menade att
eftersom det inte går att hitta ett nytestamentligt stöd för begreppen lekmän och prästerskap så är
det fullständigt omöjligt att tala om en sådan skillnad från ett salvationistiskt perspektiv. Enligt
Hubert Scotney handlar skillnaden mellan soldater och officerare bara om funktionen.328
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Till denna fråga om andlig status eller funktion hör även den debatt som uppstod efter general
Arnold Brown’s beslut från 1978 att införa ordet ordination i de nya officerarnas invigningstext:
Hans formulering lyder:
In accepting these pledges which you each have made, I commission you as officers of the
Salvation Army and ordain you as ministers of His gospel.329

Genom åren har det tillkommit ytterligare två versioner. Man anser att Arnold Brown’s version
ger vid handen den andliga status som många inte håller med om. I de andra två versionerna handlar
det om att ”Gud redan har ordinerat alla troende till tjänst”. Dessa versioner knyter då an till ett
mera funktionsinriktat officerskap.330 Dessa två skrivningar ligger i linje med Frederic Coutts, Erik
Wickbergs företrädare, synsätt där han betonar att ”ingen biskoplig eller icke biskoplig välsignelse
kan göra oss andligt starkare än den gudomliga ordination som vi alla har fått att vara hans tjänare
av nåd”.331 Diskussionen om status eller funktion och ordination fortsätter in i vår tid. Detta ger
kommendör Clive Adams, ledare för FA i Sverige och Lettland exempel på:
It was unfortunate that Arnold Brown introduced the word “ordination” into our practice. I believe
it was because he wanted to help officers to feel they were of equal status to other church leaders. I
say it is unfortunate because it causes confusion as to our understanding of who we are. It has caused
some of our soldiers to feel that ministry belongs to the officer class, and it has caused some of our
officers to believe that officership is something special and make their status and position in the
Army special.332

De olika synsätten kan växla mellan olika territorier och därför kan varje territoriell ledare välja
något av de tre förskrivna skrivningarna om ordination. Med tanke på uppsatsens ämne är det
intressant att försöka reda ut huruvida Erik Wickberg tar del i denna diskussion. I de föregående
kapitlen kan vi se att Erik Wickberg i tal och i skrift säger mycket om officerskapet utan att klart
definiera en officerskapets teologi.
Han talar om officerskapets dignitet, den viktiga överlåtelsen och den ofrånkomliga
offertanken. Erik Wickberg talar inte om en ”successio apostolica” med handpåläggning men
jämväl om en ”osynlig succession” som börjar med Mose, Jakob och profeterna i Gamla
testamentet och därefter med Jesus och apostlarna i Nya testamentet. I kyrkohistorien uppehåller
han sig speciellt vid reformatorerna dit han också räknar John Wesley och Catherine och William
Booth. I nutiden nämner han t ex Dietrich Bonhoeffer och moder Theresa. Erik Wickberg gör
detta flera gånger och gör det på ett sådant sätt att officerare ska känna och erfara att man i alla
tider är sammanlänkade i ett heligt förbund. Vi har sett att kallelsen för honom är något mycket
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heligt, ett mysterium, en juvel och ett tvingande måste som måste fullföljas. Själv blev han ”inkallad
till vapentjänst i Militia Christi”.333
Detta och ”successionen” bakåt i tiden gör att jag får uppfattningen att för Erik Wickberg är
officerskapet något mer än en funktion. Detta utan att fastslå att en officer har en högre andlig status.
För övrigt påpekar Erik Wickberg att ordet status inte hör hemma bland officerare utan kallar dessa
ofta i sina predikningar till sann ödmjukhet.334 Han tar inte heller upp frågan om hur begreppet
ordination ska beskrivas.
När det gäller Erik Wickbergs ecklesiologiska hemvist och därtill hans syn på officerskapet
handlar det om en armé med officerare och soldater som kämpar mot världens ondska. Detta
beskriver han i en predikan på kadetternas förbundsdag våren 1971.335 Det är fullständigt
främmande för Erik Wickberg att FA trettionio år senare skulle förklara sig vara kyrka. I artikeln
The Founder’s disappointments citerar han bl a William Booth: ”We are more than ever determined
that no conformity to any church forms or ideas shall hinder us”. I denna artikel tar han även upp
betydelsen av FA:s styrelsesätt där Wickberg menar att om man använder sig av demokratin som
styrmedel är vi inte en armé längre.336 I en odaterad predikan med temat Spiritual Authority kommer
han in på samma tema. Han nämner att FA var revolutionär både i sina metoder och i sin teologi
när man inte ville förlita sig på former och sakrament. Han tillägger: ”Överger vi armétanken
kommer andra att ta över”.337 I the Officer 1948 där han behandlar kyrkliga trender i Sverige håller
han upp ett vaksamhetens finger mot tendenser inom ”högkyrkligheten och dess
sakramentalism”.338
I ett par föredrag under 1971 och 1972 tar han upp FA som en fredens armé som har lyckats
att hålla samman i två världskrig. Han ser FA som ett ”Förenta Nationernas Förbund” som inte
hindras av rasbarriärer, hudfärg eller klass. Erik Wickberg nämner också betydelsen av generalens
ämbete och symbolvärdet i detta liksom den enhetliga uniformen, fanan, sångerna, tidningar och
metoder. Han talar också om att ledarskapet ska befrukta FA:s internationella anda.
Jag förvånas över att man i protokollen från kommendörskonferensen i Ocean Beach 1971 med
Erik Wickberg som ledare inte refererar till de olika definitioner av officerskapet som hade tagits
fram till denna konferens.339 Det vi vet genom protokollen är att deltagarna ville prioritera arbetet
med att få fram lämpliga kandidater till officerskap, att man skulle granska utbildningsplanerna och
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att ge sk ”Auxilary – Captains och Envoys” lämplig utbildning.340 Dessutom uttalade konferensen
önskemål om att en konferens för rektorer för officersskolorna bör hållas.341
Denna konferens hölls i mars 1974 med beteckningen The International Training Principal’s
Conference under ledning av Erik Wickberg som även höll två av föredragen Profile of Leadership – The
Training Principal, Today and Tomorrow och Training Evangelists. Innehållet säger en hel del om hans
syn på officerskapet.342

Samtal om officersutbildningen visar på skiljelinjer mellan officer och präst/ pastor
Denna konferens behandlade bl a utbildningen av officerare. Genom att klargöra skillnaderna
mellan präst– och pastorsutbildningen får vi en bild av hur Erik Wickberg uppfattar skiljelinjerna i
officerens uppdrag i relation till prästens eller pastorns. Han menar att om man inte vill se denna
skillnad så förstår man inte heller FA:s viktigaste uppdrag. Erik Wickberg går så långt så han säger
att inser inte officerarna detta så går vi under som Militia Christi eller som en Frälsningsarmé. Han
menar att FA:s utbildningscentra måste vara så till sin karaktär så att utbildningen verkligen tar fasta
på att utbilda officerare som leder människor till frälsning, helgelse och till tjänst för andra. För att
förstärka detta tar Erik Wickberg hjälp av en av sina företrädare Albert Orsborn som menade att
FA:s utbildningscentra måste vara annorlunda än de teologiska seminarierna liksom FA-kårerna
måste

vara

annorlunda

än

kyrkornas

församlingar.343

Båda

dessa

FA-ledare

ser

utbildningsinstitutionerna som träningscentra för evangelisation och kårerna som ”fältsjukhus” där
andligt och socialt sårade tas emot och där man förbereder sig till nya attacker mot ”synd och
ondska”. Vidare menade Erik Wickberg att officerarnas roll är av mer praktisk karaktär än prästens.
Visserligen ska båda predika evangeliet men officeren måste göra detta på ett mera personligt sätt
och under mycket mer varierande omständigheter. Han trycker hårt på att officerarna främst är
kallade att vara människofiskare, att söka upp själar och leda alla åldrar fram till en omvändelse.
Han poängterade att om officerare i FA misslyckas med detta då har även skolornas rektorer
misslyckats med att utbilda officerarna till evangelister.344
En intressant iakttagelse är att Erik Wickberg i flera sammanhang kritiserar officerskåren för en
undermålig

förkunnelse

grundutbildningen.

345

och

undervisning

samtidigt

som

han

tycks

vilja

förkorta

I avslutningen av sitt andra tal som har rubriken Training Evangelists säger Erik

Wickberg att han fortfarande inte är övertygad om att den tvååriga utbildningen är den bästa för
FA. Han överväger till och med att återgå till den ettåriga utbildningen som i själva verket handlade
Konsekvenserna av officersbristen gjorde att sk Auxiliary Captains (reservkaptener) and Envoys (sergeanter)
utbildades till att ta ansvar t ex som kårledare.
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om nio månader. I detta sammanhang tänker jag på informanten i Ulla Bardhs avhandling som
menade att officerarna kände sig underlägsna pastorer och präster på grund av den korta
studietiden.346 Med tanke på Erik Wickbergs syn på utbildningen är det intressant att ta del av en
undersökning som gjordes 1969, under Erik Wickbergs första tid som general. Denna svenska
undersökning genomförs bland officerare som är stationerade på kårerna i Centraldivisionen,
Smålands och Övre Norrlands divisioner gällande synen på officersutbildningen. Det visar sig att
över två tredjedelar menar sig sakna tillräcklig utbildning i teologi, själavård och i aktuella
samhällsfrågor. Lika många menar sig sakna tid för att förbereda och förnya sin förkunnelse.347
När det gäller officersutbildningen har denna sedan pionjärtiden omfattat endast nio månader.
År 1960 introducerades den första tvååriga utbildningen med praktikmånader och uppföljande
studier. I undantagsfall har kadetterna haft möjligheter att komplettera sin studiegång vid
universitet. Detta är vanligare nu och på vissa platser ordnas en del av officersutbildningen i
samarbete med något universitet och dessutom blir det mer och mer vanligt med distansstudier.

Officerskapets teologi formuleras
I konferensen 1974 gör den dåvarande rektorn vid ITC överste Eva Burrows ett försök att
teologiskt beskriva officerskapet. Hon är väl medveten om skiljelinjerna i debatten och frågar sig
om det möjligen bland officerarna finns en rädsla för att förlora sin status eller om det handlar om
en hälsosam önskan ”to rid our movement of any tendency to develop a superior officer caste, a
professional ministry”?
Hon konstaterar att i Nya testamentet finner vi grundmönstret för officersskapet. Eva Burrows
sammanfattar detta i 3 punkter och till dessa lägger hon ytterligare tre punkter som hon menar har
blivit ett signum för FA:
1. Officerskapet vilar på vad Kristus har gjort för oss genom sitt liv och sin död och
uppståndelse.
2. Det är ett apostoliskt ämbete, inte i en ecklesiologisk mening men i apostlarnas anda.
Officerarna är bemyndigade på samma sätt som apostlarna.
3. FA tror att alla är kallade till tjänst enligt det allmänna prästadömet. Detta var betydelsefullt i
Apostlagärningarna och i den tidiga kyrkan. FA har aldrig delat upp ämbetet i två delar – ett
professionellt prästerskap och ett lekmannaämbete. Det går ingen skiljelinje mellan officerare och
soldater och officerare har inget monopol på ämbetet. Men, säger Eva Burrows, kyrkan och FA
behöver ett fokus för ledarskap och på enheten och därför tillhandahåller den Helige ande personer
genom att kalla några till heltidstjänst. Dessa ledare behövs för att utrusta sitt folk för tjänst så att
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Kristi kropp byggs upp.348 Eva Burrows tillägger att dagens kyrka har på ett nytt sätt blivit medveten
om det allmänna prästadömet.
4. Under Andens ledning har FA tagit ett historiskt beslut att även kvinnor tillhör dem som är
kallade till heltidstjänst.
5. Det finns en hälsosam mångsidighet i Nya testamentet när det gäller olika former av tjänster
något som FA har tagit vara på.
6. Officerskapet handlar också om att stå till FA:s förfogande. William Booth såg det positiva i
att lägga officerarnas förordnanden i ledarnas händer. Även detta kan ske under Guds ledning. Eva
Burrows menar att William Booth kände gudomlig ledning att använda sig av detta system och att
detta låg i Nya testamentets anda.
Till dessa teologiska slutsatser vill hon lägga till kommendör Earnest Fewster’s försök till
beskrivning av officerskapet.349
Sammanfattningsvis kan vi alltså notera att det var under Erik Wickbergs generalstid och i
närvaro av representanter från FA:s alla officersskolor som ledaren för FA:s främsta
utbildningscentrum Eva Burrows formulerade en teologi för officerskapet. Vi vet att Erik Wickberg
hade beslutat att kalla till ovan nämnda konferens på förslag från kommendörskonferensen 1971.
Han hade förmodligen bett henne att hålla detta föredrag. Den dokumentation jag har tillgång till
från konferensen säger ingenting om Erik Wickbergs syn på Eva Burrows framställning. Jag har
inte upptäckt något i mitt material som visar att han har gjort ett liknande försök. Men däremot har
Erik Wickberg mycket att säga om officerskap, dess dignitet, helighet och utmaningar. Enligt
honom går det en skiljelinje mellan att vara officer, pastor/präst. Han ser officeren mera som
själavinnare och evangelist. En ecklesiologisk självklarhet för Erik Wickberg är arméidentiteten där
Kristi kärlek både är motivation och drivkraft.

Officerskapet och gudstjänstformernas kris
Det var inte bara explicit officerskapet som under Erik Wickbergs tid drabbades av ett speciellt
fokus. Inte minst i västerlandet började officerare att ifrågasätta om det överhuvudtaget var möjligt
att fortsätta med FA:s klassiska mötesformer. Strukturen för FA:s gudstjänstliv är beskriven i
Reglemente för officerare.350 FA kallar oftast sina gudstjänster för möten. Under de första åren
hölls det sk frälsningsmöten nära nog varje kväll. På fredagskvällarna och på söndagsförmiddagar
hölls sk helgelsemöten. Mer och mer koncentrerades dock de offentliga gudstjänsterna till
söndagen. Nedanstående ruta är kopierad från Erik Wickbergs söndagsuppslag i en av hans
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fickkalendrar från 1940-talet.351 Uppslaget visar att både officerare och frälsningssoldater
förväntades tillbringa mer eller mindre hela söndagen på kåren. Tidigt på morgonen samlades man
till bönesamling här kallad ”knee Drill”. Före morgongudstjänsten som kallades helgelsemöte hölls
ofta ett kortare friluftsmöte och detta var inte heller ovanligt före eftermiddagens jubelmöte och före
kvällens frälsningsmöte. Begreppet souls står för frälsningssökande eller människor som sökte
förnyelse. I detta sammanhang är det frågan om de som kom till botbänken. Man räknade alltså
med påtagliga resultat varje vecka. Statistiken redovisades sedan varje månad till HK och
årsstatistiken till IHK. På söndagsuppslaget kunde man dessutom göra anteckningar för antal
närvarande och kollektens storlek. En sådan mötesstruktur ställde naturligtvis stora krav på
tjänstgörande officerare och ofta fanns det inte möjligheter och resurser att delegera mötesledning
och predikan till andra. Man räknande dessutom med mätbara resultat varje vecka.
Time

Souls

Attendances

Collections

Knee Drill
Morning
Afternoon
Night
Totals
Det finns en intressant skillnad mellan helgelsemöten och frälsningsmöten. Den norske teologen
Hans Arne Akerø (1949) har en hel del att säga om detta.352 Han hänvisar i sin tur till författaren
och litteraturforskaren Georg Johannesen (1931) som menar att den mötesstruktur som officerare
anbefalles att följa i officersreglementet handlar om en kommunikationsmässig dubbelstrategi. Det
handlar om två former av retorik, alltså tal- och övertalningskonst. Frälsningsmötena beskriver
Georg Johannesen som en utåtriktad retorisk strategi medan helgelsemötena representerar en
inåtriktad retorisk strategi med sånger och förkunnelse inriktad på den troendes andliga liv och
helgelseprocess. Den utåtriktade strategin kräver en egen kommunikationsform och retorik med
anpassade sånger, personliga vittnesbörd, omvändelseförkunnelse och inbjudan till botbänken.
På många håll i världen, t ex i Sverige, är denna möteskultur bruten. Besöksantalet minskade år
från år och detta blev en stressfaktor för många officerare. Detta var en utveckling som började på
allvar under 1960-talet i samband med televisionens utveckling.353 Bakom detta låg säkert både en
inre och yttre sekularisering.354 Frågan är hur denna i längden kommer att påverka FA:s teologi,
officerskapet och den enskilde officeren?
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Vi finner att Erik Wickberg tog för givet att uppdelningen i sk frälsningsmöten och
helgelsemöten skulle finnas kvar.355 I hans sätt att värna om förkunnelsen om frälsning och helgelse
såg han också tendenser till försummelser. I flera predikningar tog Erik Wickberg upp faran med
ett urvattnat gudstjänstliv och dåliga predikningar. Så sent som 1990 riktade han kritik mot vad han
hörde från svenska predikstolar och plattformar. Detta gällde både innehåll och framförande.356 Så
sent som 2017 för Harold Hill fram liknande kritik när han ser ut över FA:s gudstjänstliv i
världen.357
Erik Wickberg såg även risken i att olika former av förkunnelse och sånginslag skulle kunna
samlas i ett och samma söndagsmöte. Inte minst såg han faran för att helgelseförkunnelsen skulle
försvinna.358 Dessa två former av förkunnelseinnehåll har nu i praktiken förlorat sin naturliga
hemvist. Trots detta finns påbuden om att hålla både helgelsemöten och frälsningsmöten kvar i
officersreglementet.359
Hans Arne Akerø konstaterar att numera kallas mötet på FA för gudstjänst. Detta får honom
att reflektera om detta kommer att leda till en för FA förändrad fromhet. Han menar att begreppet
gudstjänst riktar uppmärksamheten direkt mot Gud och de gåvor Gud ger istället för att lägga
uppmärksamheten på människan. Enligt honom kan gudstjänst även ses i flera perspektiv, Guds
tjänst för oss med de gåvor han ger men det handlar även om vår tjänst för honom i bön och sång
men också att vara i tjänst i relation till skapelsen och allt skapat. Hans Arne Akerø argumenterar
sedan för att ordet gudstjänst mycket väl kan användas istället för de tidigare begreppen frälsningsmöte
och helgelsemöte. Slutligen kommer han fram till följande: ”En må kunne si att dette ivaretar et
sentralt anliggende i salvationismen. Med en slik presisering kan ordet gudstjeneste tas i bruk”.360
Officerskapet och ekumeniken
På samma sätt som Avery Dulles undersöker relationen mellan den romersk-katolska kyrkan och
andra kyrkor vill jag se närmare på officerskapets relation till ekumeniken. Det känns också
angeläget att lyfta fram det som Erik Wickberg har att säga om detta. William Booth skapade
förvånansvärt tidigt riktlinjer för hur officerarna skulle uppträda i kontakten med andra kyrkor.
Trots att det i FA:s begynnelse på många håll förekom både förföljelser och
misstänkliggöranden gentemot FA önskade både Catherine och William Booth uppehålla goda
förbindelser med alla kristna grupperingar. Vi har tidigare sett att deras önskan var att alla dessa
tillsammans med FA borde stå eniga i kampen mot andlig och social nöd. William Booth’s
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anvisningar återfinns i Orders and Regulations for Field Officers 1886. Hans riktlinjer är detaljerade och
handlar först och främst om att officerarna inte tillåts att kritisera andra kyrkors trosläror och
trosuttryck. Istället för att koncentrera sig på skiljelinjer ska man istället intressera sig för det som
förenar. Officerarna får inte värva proselyter till FA utan fastmer önska andra kristna välsignelse.
Officerarna får heller inte starta kontroverser gällande gudstjänstliv, processioner och sakrament.
De måste även se till att deras egna musikgrupper inte stör andras gudstjänstutövning eller att FA:s
musikkårer marscherar nära en kyrka då gudstjänst pågår. William Booth slutar med att skriva ”att
om en katolik frågar en officer om han är protestant” ska officeraren svara att han ”är en
salvationist”.361
Vi har tidigare observerat att FA krävde samma respekt tillbaka och att man betraktade
officerare jämbördiga med präster och pastorer. Bramwell Booth skrev om detta 1925 då han
betonade att FA ska betraktas vara likvärdig med kyrkorna när det gäller andlig auktoritet, andligt
förstånd och andlig tjänsteutövning.362
När den moderna ekumeniska rörelsen uppstod är även officerarna på plats. Officerare var
engagerade i World Missionary Conference i Edinburg 1910 liksom vid det Ekumeniska mötet i
Stockholm 1925.363
Erik Wickberg intervjuades om ekumeniska strävanden av redaktören för The Officer både när
han började sin tjänst 1969 och 1974 när han slutade. Han påminde läsarna om att FA var med och
bildade Kyrkornas världsråd 1948. Erik Wickberg fick frågan vad han ansåg om visionen om en
organisatoriskt sammanhållen kyrka. Erik Wickberg sade att för FA:s del handlar det om ”enhet i
mångfalden”. För honom är KV ett viktigt forum. Han återkom till detta i slutintervjun och menade
att det fanns officerare på olika håll i världen som inte uppskattade medlemskapet i KV och sade
att man måste respektera varandras åsikter men samtidigt förväntade han sig att alla ska acceptera
ett fortsatt medlemskap. Erik Wickberg hänvisade till Bramwell Booth som liksom sin far var
positiv till ekumeniska kontakter. Han poängterade att KV inte på något sätt försöker blanda sig i
FA:s doktriner och FA:s speciella struktur. Erik Wickberg nämnde också att KV inte är någon
”superkyrka” utan har medlemmar i kyrkor med olika struktur och bekännelser.
Hans svar hade säkert att göra med att officerare hade framfört risken att FA ska tvingas in i en
form av superkyrka och att ett antal amerikanska officerare under kalla kriget drogs med i farhågor
om att KV var infiltrerat av marxister. Diskussionen om fortsatt medlemskap togs upp vid
kommendörskonferensen i Ocean City, USA i september 1971 och vid detta tillfälle enades man

Hill 2017, s. 368. Det är intressant att lägga märke till att William Booth även gav order om att behandla
företrädare för judar och muslimer på samma sätt. Han skriver om att möta människor och deras tro med respekt
och inte gå till attack mot sådant man inte håller med om. Istället ska officerare uppmuntra dem att leva i bön och i
trohet mot gällande urkunder. Samtidigt sade han att det inte fanns någon anledning att dölja sin egen tro och ”sätta
ljuset under sädesmåttet”.
362 Booth 1925, s. 68 och bilaga 4
363 Hill 2017, s. 370
361

97

om ett fortsatt medlemskap.364 Frågan om medlemskap kom upp återigen vid den europeiska
ledarkonferensen i april 1973. Några officerare uttryckte oro för att de anslag som har gått till KV
för sociala ändamål skulle ha gått till vapenköp för befrielserörelser. Detta är något som Erik
Wickberg dementerade. Nästa ledarkonferens hålls samma höst för ett femtiotal ledare från Nordoch Syd- Amerika. Även där deltar Erik Wickberg. Uttalandet från denna konferens poängterar
betydelsen av den kristna enheten och man menade att många behov är så stora att endast
tillsammans kan man nå resultat.365
Under 1978 hände något dramatiskt som gjorde att det blev omöjligt för den högsta ledningen
i London att blidka de amerikanska kommendörerna som länge kämpat för att FA skulle lämna
KV. Ett par lärare på en skola som drevs av FA i Rhodesia-Zimbabwe dödades i en gerillaattack.
Brev i arkiven både i USA och London visade att även andra faktorer medverkade till att FA
slutligen sade upp medlemskapet i VK. Jag har redan pekat på rädslan för marxistisk påverkan, men
det handlade också om oro för att stora donatorer i USA, som ansåg att KV hade politiserats, skulle
sluta att ge pengar till FA.366 95% av de tillfrågade FA-ledarna önskade avsluta medlemskapet. En
av dem som ville annorlunda var överste Sven Nilsson då ledare för FA i Danmark som hävdade
att FA skulle förbli full medlem av KV och låta sin röst bli hörd istället för att ställa sig utanför.367
Det fanns även teologiska orsaker. Den amerikanska rädslan för ”Superkyrkan” fanns med i
samtalen hela tiden men det fanns även reaktioner på dokumentet One Baptism, One Eucharist and a
Mutually Recognized Ministry. FA-historikern Harold Hill anser att vissa reaktioner från FA:s sida var
överdrivna och att dessa inte stämde överens med verkligheten. I remissvaret kan man bl a läsa att
FA ser annorlunda, åtminstone teologiskt, på förhållandet mellan officer och soldat än vad andra
kyrkor gör gällande präst och medlem. FA menade sig uppfatta ”det allmänna prästadömet” på ett
mer bokstavligt sätt än andra kyrkor. Harold Hill menade att denna skrivning inte tar hänsyn till
den växande klerikalisering som skett och att lekfolket i FA inte alls har en mer prominent ställning
än i många andra kristna kyrkor.368
Efter flera års kontakter och förhandlingar ledde det hela fram till att FA fick en förändrad
status i KV 1981. Medlemskapet kallas för ett ”non-voting fraternal status”.369 Relationen har
utvecklats till vad man kallar ”advisor status” där FA:s representanter äger rätt att delta i
centralkommitténs och generalförsamlingens möten dock utan att ha rösträtt. I den brevväxling
som förekom mellan generalen Arnold Brown och generalsekreteraren Philip A. Potter (1921–
2015, generalsekreterare i KV 1972–1984) framträdde den då mycket stora skillnaden gällande
synen på åtaganden för rättvisa och fred. Generalen hänvisade till FA:s ”icke politiska natur” medan
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KV:s ledare hade en annan syn. Philip A. Potter påminde om att det står skrivet i KV:s konstitution
att man ska arbeta för rättvisa och fred och att man med stor övertygelse hävdar att evangeliet
omfattar alla livets aspekter.370
Trots skillnader i synsätt menar nutida företrädare för FA att man spelar en viktig roll i KV
liksom i andra ekumeniska sammanhang som t ex Lausannekommittén för världsevangelisation.371
FA förväntas att vara med i de olika nationella kristna råden som finns i världen och naturligtvis
även på lokalplanet. Det är ingen tvekan om att BEM-dokumentet och de många bilaterala samtal
som förekommer har betytt och betyder mycket både för officerskapet och den ecklesiologiska
självbilden.372
Som vi har sett var det under 1960-talet som den möteskultur som varit typisk för FA i
hundratalet år började att brytas upp. Erik Wickberg såg med stigande oro på denna utveckling
som säkert berodde på en inre och yttre sekularisering. Dessa förhållanden kommer att tvinga fram
nya gudstjänstformer som i sin tur kan skapa nya fromhetsmönster och nya utmaningar för
officerarna.
Vi har även sett att ekumeniken var viktig både för Catherine och William Booth. FA var med
vid bildandet av KV men under det kalla kriget började FA främst i USA att motsätta sig ett fortsatt
medlemskap. Erik Wickberg var av en annorlunda mening.
Frälsningsarmén blir kyrka
I kapitlets slutavsnitt kommer det att sägas något om att FA förklarade sig vara en självständig
kyrka fyrtiotalet år efter det att Erik Wickberg slutat som general. Samma år som Erik Wickberg
blev general 1969 utkom en ny upplaga av Handbok i FA:s lärosatser. I denna finns fyra sidor som
tar upp de troendes gemenskap, en gemenskap som får benämningen kyrka. I samma avsnitt
presenterades FA som ”en missionerande rörelse som vill visa omsorg och som vill fortsätta att
fullfölja sin kallelse i öppenhet mot den helige Ande”.373
Erik Wickberg förklarade vid flera tillfällen att man är en Frälsningsarmé – Militia Christi och
inte en kyrka och han skiljde bestämt på att vara officer och vara präst/pastor. Vi har även förstått
att Erik Wickberg var orolig för en utveckling mot en kyrkoidentitet eftersom han menade att då
skulle FA förlora sin identitet och även förlora sin själ. Han är i gott sällskap. William Booth
utryckte flera gånger att man inte var en kyrka och inte ämnade bli det. Båda generalerna Bramwell
Booth och Albert Orsborn betonade detsamma men att man såg sig som en del i den allmänneliga
kyrkan och den senare använde även uttrycket ”Body of Christ – The Church Militant”. Kanske
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den pensionerade generalen och Erik Wickbergs företrädare Frederick Coutts anade utvecklingen
när han 1978 menade ”Not a church, but it implies it”.374
Det ligger utanför ämnet för denna uppsats att beskriva processen fram till kyrkoblivandet. Här
kan bara konstateras att förändringen verkar ha varit ofrånkomlig inte minst med tanke på vad som
brukar hända med parakyrkliga organisationer, som sedan blir betraktade som sekter, som blir
denominationer och som därefter bildar egna kyrkor. Med tanke på tidigare ovilja bl a hos Erik
Wickberg att se FA som en kyrka är det lätt att förstå att detta inte var en oproblematisk process.
Vid en konferens i teologi och etik 2001 uttryckte generalen John Larsson oro för att FA skulle
förlora sin unika dynamik i en sådan omvandlingsprocess. Han uteslöt heller inte möjligheten att
man redan förlorat en del av dynamiken och frågade sig hur man då gör för att återvinna denna.
Förmodligen kände han till de forskningsresultat som visar att när framgångsrika sekter förvandlas
till kyrkor i samband med att relationerna anpassas till omvärlden slutar de att växa och nedgången
blir ett faktum.375
Redan i inledningen av denna uppsats citerades den text där FA förklarade sin ”växande
självförståelse” och beskrev sig vara en kristen kyrka ”med en permanent mission till de icke-frälsta
och de marginaliserade”. Samtalen i teologi och etik 2006 blev avgörande för kommande beslut för
det ecklesiologiska uttalandet som gjordes 2008 och med en text som är överensstämmande med
det innehåll som finns i Handbook of Salvation Army Doctrine från 2010 och i den svenska upplagan
från 2012.376
I inledningen konstaterades också att identiteten kan betraktas som osäker. Den gamla
arméterminologin lever sida vid sida tillsammans med kyrkliga begrepp. En FA-kår benämns ibland
för församling och en officer kan ibland kalla sig för pastor.377 Förutom att vara kyrka kan man
enligt handboken även identifiera sig som Armén, som en rörelse, en mission eller i vissa fall som en
välgörenhetsorganisation.378 Denna dubbelhet fortsätter alltså att vara utmärkande för FA:s ecklesiologi
även efter det att kyrkobegreppet tillkom. Man söker sin väg och detta behöver inte vara fel.
I FA:s bilaterala samtal med den romersk-katolska kyrkan används metaforerna Pilgrim People
och Caravan Church som ett försök att sammanfatta FA:s ecklesiologi. Utgångsläget är att pilgrimer
är på väg. De är inte bundna av strukturer och status quo. De är alltid i rörelse. De värderar
flexibilitet och avskyr att låsas in i strukturer som dödar kreativiteten. De har alltid sikte på
framtiden.379 Detta är ett fruktbart sätt att beskriva sin ecklesiologi på. Man tänker sig att man alltid
är på väg där alla kan bidra och där Herren visar väg och där man inte tyngs ner av strukturer,
institutionella måsten och utformade konstitutioner. Detta innebär också att den osäkerhet som
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fortfarande präglar FA:s ecklesiologi och dess syn på vad en officer i FA är inte behöver vara en
olägenhet. I själva verket kan man betrakta den ecklesiologiska osäkerheten som ett kännemärke
för både FA och officerskapet. Harold Hill talar om att denna är en del av FA:s DNA.380 Men vad
händer med officerare och soldater om pendeln svänger tillbaka mot centralstyre och alla måste gå
i samma takt?381
Sammanfattning och resultat
Den första som utvecklade en ecklesiologi för FA var Catherine Booth. FA med sin militära
organisation och sitt sätt att angripa andlig och social nöd skulle bli den brygga mellan kyrkor och
arbetare och andra grupper som hade uppstått under industrialismens utveckling.
För Erik Wickberg var FA:s ecklesiologiska arméidentitet självklar och för honom var det
otänkbart att FA skulle kalla sig för kyrka. Under hans tid formulerades det för första gången en
teologi för officerskapet men om han själv har gjort något sådant försök går inte att upptäcka. Men
trots detta har han mycket att säga om kallelsen till officerskapet och dess dignitet, helighet och
utmaningar.
Både en inre och yttre sekularisering har bidragit till en nedmontering av FA:s gudstjänstformer.
Detta var en utveckling som plågade Erik Wickberg, inte minst var han bekymrad över att
förkunnelsen om helgelse skulle upphöra. En fråga som fortfarande lever är hur sådana
försummelser kommer att påverka FA:s teologi och officerskap.
Redan William Booth skrev riktlinjer om officerarnas relationer till andra kyrkor och samfund.
FA var också med och startade Kyrkornas världsråd. För Erik Wickberg var medlemskapet i KV
betydelsefullt. Det är heller ingen tvekan om att BEM-processen har varit viktig för FA:s egen
ecklesiologiska insikt. Klerikaliseringen hade börjat långt före Erik Wickbergs tid. Införandet av
ordination för officerarna fyra år efter hans ämbetstid blev ett synbart tecken på att FA utvecklades
efter kyrkoliknande former. Kyrkoblivandet bekräftades av ett ecklesiologiskt dokument från 2008
och en skrivning i den nya handboken från 2010.
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Kapitel 7. Officerskapet i Frälsningsarmén – sammanfattning och resultat
I tillbakablicken kommer svaren på forskningsfrågorna att behandlas. Dessa frågor berör alla
officerskapets identitet och därför har jag frågat mig på vilket sätt Erik Wickberg definierar
officeren och hur idealbilden av officerskapet ser ut. Jag har velat ta reda på den teologiska
motivationen i officerens ledarskap och hur sökandet efter en hållbar teologi om officerskapet såg
ut under hans tid som general. Dessa svar kommer att redovisas under rubriken Officerskapets identitet
och den sista forskningsfrågan hur ecklesiologin framställs kommer att redovisas tillsammans med
analysen av det institutionella, det sakamentala, det evangelisatoriska och det diakonala perspektivet
under rubriken Officerskapets ecklesiologi.
Officerskapets identitet
Erik Wickberg gjorde aldrig någon uttömmande, enhetlig och teologisk systematisk definition av
officerskapet. Det har dock varit fullt möjligt att få en god uppfattning om Erik Wickbergs sätt att
definiera officeren genom att göra en syntes av det man får fram i källmaterialet.
Erik Wickberg beskriver där officeren som en person som drabbats av en personlig kallelse och
som har svarat ja till livslång tjänst i FA. Han använder Jesu ord ”människofiskare” och säger att
den viktigaste uppgiften är att leda människor fram till en omvändelse. Erik Wickberg ser en
evangelist i varje officer, detta oavsett förordnande eller uppdrag. Han är starkt påverkad av
Catherine Booths begrepp angripande kristendom och räknar med att varje officer är besjälad av detta.
Erik Wickberg sätter förkunnelsen av Guds Ord i första rummet. Han visar även på
herdeuppdraget och betydelsen av att vårda flocken. Enligt honom står varje officer i en ”helig
succession” som tar sin början i Guds Ord och som går vidare genom kyrkans historia. För att säga
något om vem officeren bör vara går vi till den andra frågan.
I Erik Wickbergs ögon är officeren helt överlåten till Gud, FA och till sina medmänniskor och
lever i sin kallelse. Detta är hans idealbild av en officer. Det handlar om en strukturerad person
som kan prioritera. Studiet av Bibeln, teologin i övrigt och annan läsning har sin givna plats.
Förberedelsen för förkunnelsen är betydelsefull och officeren måste ta tid för familj och
avkoppling. Officeren bör vara ett föredöme i vardagslivet. Det är viktigt att gå på ”helgelsens
väg” som inte syftar till någon form av ytlig elitism utan handlar om kärleksfull tjänst för andra.
Här kan man tydligt se en wesleyansk påverkan. Idealbilden handlar om insikten att man står i en
”helig succession” som tar sin början i Guds Ord och som går vidare genom kyrkohistorien. Det
handlar om någon som ser nyktert på sig själv, är ödmjuk, är intellektuellt redbar och inte pratar
strunt i predikstolen. Man måste våga fångas av entusiasm och vara beredd till nyskapande. Förnuft
och känsla måste samarbeta. Han talar också om betydelsen av att vara sig själv, våga lyssna och
våga vara tyst. Avslutningsvis handlar det också om lydnad inför Gud till FA:s troslära, metoder
102

och reglementen. Erik Wickberg förväntar sig en strikt hållen neutralitet i politiska frågor. Ett av
svaren till detta handlar säkerligen om att i alla lägen försöka bibehålla FA:s fortsatta existens: ”The
overriding goal was to hold the worldwide Army intact”.382
Erik Wickbergs teologiska motivation för ett ledarskap i FA finner han i Guds kärlek genom
Jesus Kristus. I denna kärlek finns både motivationen och drivkraften. Han talar vidare om att offer
och medlidande hör samman och hänvisar till vad Kristus har gjort för människorna. Erik
Wickberg talar om att ha öppna ögon och våga se den andliga och den sociala nöden. Föredömena
i ledarskap hittar han hos dem som försöker vandra i Kristi efterföljelse. Bland dessa kan nämnas
flera reformatorer som Johan Hus, Martin Luther och John Wesley. Han nämner även Dietrich
Bonhoeffer, Martin Luther King och Moder Theresa. Erik Wickberg använder ibland uttrycket
arméanda som han identifierar som en kärleksfull tjänst i Kristi och FA-pionjärerna anda präglad av
glädje och att ”ingenting är omöjligt för Gud”.
Som vi har sett började officerare under Erik Wickbergs tid som stabschef (1961–1969) att i
tidskriften The Officer diskutera vad det teologiskt innebär att vara officer. Dessa inlägg avslöjar att
det fanns två teologiska tolkningar. Det kom att handla om huruvida officerskapet har en högre
andlig status i relation till det allmänna prästadömet eller om det är så att officerskapet helt enkelt
handlar om en funktion inom det allmänna prästadömet. Trots att hans flesta artiklar och
predikningar tog upp olika aspekter av officersuppdraget kan jag inte se att han tog ställning i den
pågående debatten. Denna debatt kulminerade under Erik Wickbergs sista år som general då frågan
ställdes i The Officer: ”Do we accept that there is a theology of Christian ministry, and therefore of
Salvation Army officership, and if we do, how should we define it”? Som ett svar på denna fråga
presenterarade den dåvarande rektorn för ITC Eva Burrows en officerskapets teologi i mars 1974.
Detta gjorde hon på en konferens för rektorerna för FA:s alla utbildningscentra för officerare och
på inbjudan från Erik Wickberg. Eva Burrows berörde även frågan om status och funktion genom
att först hänvisa till det allmänna prästadömet. Hon betonade att det inte går någon skiljelinje
mellan officerare och soldater men att FA behöver ett fokus för ledarskap och på enhet och därför
kallar den Helige ande några till heltidstjänst. Dessa finns även för att utrusta de olika lemmarna i
Kristi kropp. Diskussionen i The Officer har fortsatt inte minst efter det att generalen Arnold Brown,
tidigare Erik Wickbergs stabschef beslutade att införa begreppet ordination i officerarnas
invigningsgudstjänst. Detta för att markera att officerare och präster/ pastorer innehar samma
ämbete.
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Officerskapets ecklesiologi
Den första som gjorde ett försök till att forma en ecklesiologi för FA var Catherine Booth. Det är
hennes tankar om en Guds armé som Erik Wickberg bygger vidare på. Han ser också FA som en
”armé” i rörelse, ett ”Gudsfolk på väg” som har fått ett heligt uppdrag. Kyrkobegreppet är för
statiskt för honom och han kan inte tänka sig att benämna FA som en kyrka. I förordet till sin
biografi skriver han om hur han försökte avfärda kallelsen till officerskap men när han slutligen
”gav efter var det med en känsla av att vara inkallad till vapentjänst i Militia Christi”. Sedan blev
han lika motvilligt general i Guds armé.383 Jag vågar därför påstå att hans pliktkänsla är stor och att
detta även påverkar hans framställning av officerskapet. Hans identitet i Guds armé är självklar
trots att han själv använder väldigt lite av begrepp och termer som FA lånat in från militära
sammanhang.
Fortsättningen av svaret skulle kunna hamna även under andra rubriker. Men med tanke på att
ecklesiologin kan rymma både Erik Wickbergs sätt att tala om FA och om officerskapet har jag valt
att redovisa nedanstående tankar här.
Hans språk är bibelförankrat och hans tankegångar är starkt påverkade av olika teologiska
tänkare. Erik Wickberg är en typisk eklektiker som har förmågan att fördjupa och bredda sin
förkunnelse till officerare. Han använder sällan kvasimilitära begrepp trots att den kristna
soldattanken och arméidentiteten är så stark. När han talar om officerskapet så talar han ofta om
officerskapets dignitet. Denna handlar både om uppdragsgivaren och mandatet och om de som har
gått före i samma uppgifter. Erik Wickberg ser officerskapet som ett ambassadörsuppdrag. Där
ligger storheten i officerskapet. Detta och hans syn på kallelsen får mig att tro att officerskapet hos
Erik Wickberg är något mer än en funktion.
I övrigt redovisar han inga funderingar gällande ordination, andlig status eller funktion. Erik
Wickberg lyfter fram FA som en gren i den världsvida kyrkan och han ser betydelsen av kristen
enhet. För honom är medlemskapet i KV viktigt. Han sätter inte likhetstecken helt och hållet mellan
att vara officer och präst/pastor eftersom han menar att officerens uppgift är att nå de som inga
andra når och därför behövs en annorlunda utrustning. Evangeliet måste predikas så enkelt som
möjligt och så personligt som möjligt.
I den avslutande analysen kommer jag att bl a använda de ecklesiologiska frågeställningar som
Avery Dulles ställer till sina modeller. Det handlar om vad de olika perspektiven kan betyda för
sammanhållningen i officerskåren, vilka syften och fördelar man kan utläsa men även de risker som
föreligger när någon av de olika perspektiven får dominera.
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Ett officerskap som fattar beslut, ”välsignar” och undervisar – det institutionella
perspektivet
När den institutionella sidan i en organisation tar överhanden talar man om institutionalism som
innebär förvrängning av det som var tänkt.384 I det material som vi har studerat har vi ibland sett
att reglementen och lydnadskrav har tagit överhanden. Ett sådant exempel kunde vi se i samband
med avskedandet av en officer. Fyra år efter denna händelse konstaterade generalen Arnold
Brown:”The cargo of principle and integrity was undamaged”.385 Harold Hill använder begreppet
terminal institutionalization. Detta begrepp handlar om en institution som har hittat sina former utan
att reflektera över nödvändiga förändringar. Forskningen visar att det negativa som händer är att
den ”första sorglösa hänförelsen” vanligtvis slocknar. Detta förhållande inträdde i FA i England
under tidigt 1930-tal. Vi kan se hur Erik Wickberg i sina predikningar, fyrtio år senare, gör allt för
att hänförelsens eld ska tändas igen.
I institutionaliserad ecklesiologi talar man om en ordning där både beslutandemakten, rätten att
”välsigna” och rätten att undervisa i lärofrågor hamnar hos prästerskapet.386 Klerikalismen är då ett
faktum. Detta gäller även FA. Beslutanderätten ligger hos officerare på olika nivåer. Detta gäller
även rätten att utföra förrättningarna och att vaka över läran. Officerskapet är något som i praktiken
är överordnat soldatkåren. Inom officerskapet återfinns även the ruling class. I FA blir makten inom
denna grupp mycket stor på grund av befordrings- och ordersystemet. Fortfarande är det så att i
råd och nämnder vid högkvarteren är de flesta officerare. Avery Dulles pekar på en tredelad
ecklesiologi som handlar om klerikalism, kyrklig rätt och en triumfalistisk ecklesiologi.
Klerikalismen och reglementets plats i officerskapet har vi redan berört men det tredje kännemärket
blir mycket tydligt i FA och sätter sin prägel på dess officerare. Enligt Avery Dulles handlar det om
att man ser kyrkan som en armé som riktar sina pilar mot Satan och den Onde. Han menar att då
kan det vara svårt att se Guds folk som en liten flock som följer den ödmjuke herden Jesus.387
Kamp- och segermotiven är mycket vanliga inte minst i de sk stridssångerna. I en sång heter
det: ”Jag säkert vinner seger med Andens skarpa svärd”.388 Kåren är inget självändamål eller en
plats för enbart trivsel och gemenskap, det är en plats där ”svärden skall slipas” som uttrycket var
i äldre tider.389 I varje fall tidigare satte arméidentiteten sin prägel även på den lokala kåren vilket
var viktigt för Erik Wickberg. Vad händer nu när kåren kan benämnas församling eller kyrka?
När man särskådar officerskapet från det institutionella perspektivet förstår man att
organisation, struktur och yttre former hjälper till att hålla samman de tusentals officerare som
finns i över hundratalet länder. Så länge man kan lita på dess ledarskap, så länge man kan
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solidarisera sig och underordna sig regler och principer är allt gott och väl. Syftet handlar om att
vara en enhetlig armé mot synd och ondska. Till de negativa faktorerna hör att när man väl börjar
vackla i tillit till ledarskap och reglementen kan man lätt förlora fotfästet och den stora otryggheten
kan infinna sig. Ett alltför hierarkiskt styre kan också motverka ett sunt kritiskt seende. Man vill
inte stöta sig med överordnande eftersom man är beroende av deras välvilja. Till komplikationerna
hör även de teologiska faktorerna. Det är svårt att hitta förebilder i skriften för ett så strängt
reglemente. Dessutom kan befordringar, bestämmelser, disciplin och lydnad bli viktigare än
uppdraget. Avery Dulles gör ett viktigt påpekande när han säger att ”Jesus was highly critical of the
institutional religion of his day, and he based his authority not on any institutional appointment or
office but on Spirit by which he spoke”.390 Han pekar även på att om den institutionella sidan blir
för stark kan det hindra framväxandet av en kreativ och fruktbar teologi. Förmodligen var det detta
som hände i relationen mellan FA:s ledning och kårledaren Fred Brown på Regent Hall i London
1970. Avery Dulles nämner att det blir allvarligt när ledande personer försöker tolka in ett försvar
för ett system i Skriften som det i själva verket inte finns någon grund för. Ett sådant exempel går
att hitta i den internationella konferensen för rektorer som Erik Wickberg sammankallade till 1974.
I sitt föredrag om A theology of Officership säger Eva Burrows:
The principle of movement of officers by command, so that their appointments were to be in the
hands of senior officers who, guided by God, would send them where they could most effectively
advance the Kingdom. The Founder felt divinely guided in the establishment of this principle. It
was in line with the spirit of New Testament ministry.391

Avery Dulles kommenterar liknande slutsatser med orden: ”Theology itself was thus drawn into
the institutionalism”.
Erik Wickberg får vid olika tillfällen, även från territoriella ledare, höra önskemål om ett
demokratiskt styrelsesätt. Han avfärdar dessa önskemål med svaret att om så sker är man inte längre
en Frälsningsarmé. Önskemål om förändringar av styrelsesätt och organisation blir problematiska
där det institutionella perspektivet dominerar. Under alla omständigheter är det viktigt att man
känner sig delaktig.

Ett officerskap, som en synlig manifestation och ett tecken på Guds nåd – det
sakramentala perspektivet
Redan 1946 skrev Albert Orsborn den redan citerade sången:
My life must be Christ’s broken bread,
My love His outpoured wine,
A cup o’erfilled, a table spread
Beneath His name and sign
390
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That other souls, refreshed and fed,
May share His life through mine.

Denna sång brukar kallas ”FA:s sakramentspsalm” och har fått betyda mycket för vad Shaw Clifton
kallar the Salvationist Sacramentalism. Han menar att sångförfattaren har efterlämnat ett testamente till
den världsvida kyrkan om möjligheten av att den troendes liv kan bli ett sakrament för andra.392 Vi
har sett att samma år som Shaw Clifton skrev detta beskrev kommendör Wesley Harris
officerskapet med följande ord: ”Officership is a miracle and a mystery. Officership is also
sacramental, and the sacramental is never easy to define”.
Teologerna Henri de Lubac och Karl Rahner har lagt grunden till synsättet att kyrkan kan vara
ett sakrament för världen. De som tror på Kristus kan ses som levande och synbara tecken på Guds
nåd.393 Det är lätt att tänka sig ett osynligt band mellan officerare i FA:s världsvida officerskår.
Detta är även ord som Erik Wickberg använde sig av och menade att det stärker de andliga banden.
Målet är att vara ”Kristi brutna bröd i världen”, ett sakrament – i liv, i ord och handling och på så
sätt bli synbara tecken på Guds nåd och framtidshopp. Avery Dulles bekräftar att detta perspektiv
fördjupar ecclesiologin när de andra perspektiven inte minst det institutionella riskerar att ta över.394
Med tanke på officerskapet borde denna utmaning bli ett varningens tecken för att inte fastna i
det institutionella perspektivet med risker för att yttre former och klerikalism befrämjas.
Utmaningen måste bli att se vad det kan vara i det institutionella och ecklesiologiska perspektivet
som motverkar möjligheten att bli detta levande sakrament. Kan t ex systemet med militära ranger
vara ett sådant exempel? Erik Wickberg varnar för att status och karriärism ska stå i vägen för
evangeliet.
Den andliga samhörighet som detta perspektiv visar bör bidra till en sund och varm lojalitet där
även kritiken får en naturlig plats. Att vara ett sakrament för världen ställer stora krav på ödmjukhet
hos den enskilde. Svagheter finns – man kan lätt hemfalla åt en narcissistisk asketism när
andligheten upplevs som ett krav. Samma fara kan man lätt hamna i om helgelseförkunnelsen blir
för individualistiskt hållen. Detta var något som även Erik Wickberg varnade för. Som vi sett menar
majoren David Noakes att ”the triumphalism in holiness has probably seen its days”.395 Erik
Wickbergs syn på kallelsen och officerskapet stämmer väl överens med det sakramentala
perspektivet.
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Ett officerskap som förkunnar Guds ord till frälsning – det evangeliserande perspektivet
Avery Dulles avsnitt om härolden för direkt in i Erik Wickbergs tankegångar om förkunnelsen.
Hans målsättning är att tala om frälsning så att officerarna inser och upplever att de är Kristi
härolder. Förkunnelsen om Jesus Kristus måste bli det primära och allt annat bli sekundärt.396
Avery Dulles citerar Karl Barth som talar om betydelsen av att inte bli för ”hemtam” med Bibeln
så att kraften i orden försvinner. Erik Wickberg var alltid mån om att förkunnelsen skulle vara
intellektuellt relevant och inte bli ett ”mumbo–jumbospråk”.397 Han menade också att lyssnarna
ibland behövde höra: ”Så säger Herren”.
Avery Dulles tar också upp Martin Luthers och Karl Barths syn på ”theology of glory and
theology of the cross”. Vi har redan konstaterat att Erik Wickberg är orolig för att frälsningens
teologi ska försvinna och att budskapet om Jesu korslidande ska glömmas bort. Han citerar ofta
William Booth som menade att FA:s teologi är ”Det blödande Guds lamm”. Vi har redan
konstaterat att FA:s metaforer ibland kan bli för triumfalistiska. Men detta får inte förhindra
kampen mot ondskan och en slutlig seger.398 Avery Dulles har mycket att säga om församlingen
både som kraftkälla, viloplats och missionsstation. Detta är något som ibland saknas i Erik
Wickbergs förkunnelse. Visserligen berör han officerarnas herdeuppdrag i relation till flocken men
oftast kommer detta sist när Erik Wickberg räknar upp officerens olika uppdrag.
Syftet med detta perspektiv stämmer helt med vad Erik Wickberg brinner för. Detta klart
evangeliserande motiv binder också samman de 25 000 officerarna i ett klart och tydligt uppdrag.
Fördelen med att se på officerskapet utifrån detta perspektiv är att det ger ett så tydligt fokus på
uppdraget och på budskapets innehåll. Den bibliska förankringen alltifrån Gamla testamentets
profetröster till missionsbefallningen i Nya testamentet är lätt att upptäcka. Detta är ett perspektiv
som Erik Wickberg prioriterar. Syftet handlar alltså om att evangelisera och att förkunna Jesus som
frälsare och hjälpa lyssnaren att ta emot budskapet.
Enligt Avery Dulles finns en risk för ytlighet där man inte tillräckligt pekar på den djupa
tillhörigheten i Kristi kropp. Han pekar också på att sakramenten blir av underordnad betydelse i
detta perspektiv. Dop och nattvard har i FA inte firats på 135 år. Vi har sett att i FA:s senaste
handbok finns en intressant fundering gällande nattvarden: ”Vi vill också vara vaksamma mot
möjligheten att ett förbiseende av tecknet kan leda till försummelse av den verklighet som
representeras” säger man om nattvarden samtidigt som man i samma avsnitt menar ”att vi bekänner
en sakramental måltid som inte förvaltas rituellt, men som Kristus själv presiderar över vid varje
bord där han blir mottagen och ärad”.399

Dulles 2014, s. 68–80
Wickberg, 1972 eller 1973, predikan, Wisdom
398 När en FA-soldat avlider talar man om ”befordran till härligheten”. Symbolbilden för detta är ett liggande kors i
en krona. En metafor för avslutad strid och att seger är vunnen.
399 Handbok i FA:s lärosatser 2012, s. 284–285
396
397

108

Ett officerskap som är till tjänst för en lidande värld – det diakonala perspektivet
Liksom Erik Wickberg betonar Avery Dulles att socialt ansvar inte får särskiljas från förkunnelsen
om att Jesus Kristus är Herre. Budskapet om att tvätta varandras fötter får inte sättas i motsats till
Ordets förkunnelse. Jag märker att den spänning som noterades i Wickbergs texter mellan
förkunnelsens betydelse och vikten av socialt ansvar finns även i Avery Dulles framställning. Erik
Wickberg avvisar något lättfärdigt sådana teologer som Harvey Cox och biskop John A.T.
Robinson utan att reflektera över att det finns åtskilligt som han säkert håller med om och som
skulle kunna betyda mycket i hans budskap till officerarna. Jag tanker bl a på Harvey Cox’ ord om
”the Church as God’s Avant–garde” eller ”The Church’s task in the secular city is to be the διάκονος
of the city, the servant who bends himself to struggle for its wholeness and health”.400 J. A.
Robinsons bok The New Reformation skulle ha mycket att säga till officerare som överbetonar det
institutionella perspektivet. Däremot visar Erik Wickbergs texter en stor förståelse för Dietrich
Bonhoeffers teologi.
Det diakonala perspektivet tvingar officeren att se världen och pekar på en riktning från det
invanda mot det okända. Avery Dulles påtalar i sin ecklesiologiska analys att det är viktigt att säga
ifrån när samhället avhumaniseras. Han utmanar kyrkan att fråga sig vilka är de fattiga idag och
därefter identifiera sig med dem. För FA som vill vända sig till dessa målgrupper blir detta speciellt
viktigt.
Vad är det då som binder samman människor i det diakonala perspektivet? Avery Dulles pekar
på det ömsesidiga broderskap som uppstår mellan dem som är i tjänst för Gud och människor. I
de flesta sammanhang har Erik Wickberg gemensamma samlingar för officerare oavsett vad man
har för tjänst. Detta är ju helt riktigt med tanke på att begreppet διακονία som är ett av Nya
testamentets viktigaste ord gäller alla. Avery Dulles skriver: ”All offices in the Church are forms of
διακονία, and thus the term, in biblical usage, cannot properly be used in opposition to preaching
or worship”.401 Detta perspektiv visar också att alla är varandras syskon oavsett religion eller annan
bakgrund. Missionsinsatserna i detta sammanhang handlar inte om att rekrytera nya medlemmar
utan att vara till hjälp på alla sätt. FA har bland annat utryckt detta, förutom att ”save souls, grow
saints” också ”serve a suffering humanity”.402
Avery Dulles har även pekat på modellens eller perspektivets styrka och svagheter. Detta
perspektiv har hjälpt kyrkan upptäcka nöden i världen, att bli utåtriktad, har skapat ett stort
förtroendekapital och lett till en ny inre vitalitet. FA är ett mycket gott exempel på detta. Inte minst
gäller det effekterna av William Booths sociala plan 1890 och slumsysterverksamheten i många
länder. På många ställen har dessutom FA:s officerare varit föregångare till välfärdssamhället.
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Trots att Avery Dulles pekar på att διακονία är ett av Bibelns viktigaste ord menar han att den
bibliska förankringen för att kyrkans uppgift att försöka få till stånd en förändrad världsordning är
liten och att ”Church as a servant” inte heller är helt övertygande från ett bibliskt perspektiv. Detta
har jag svårt att hålla med om. Däremot visar han på vikten av att kyrkan utför sociala insatser och
pekar på bibliska referenser både i Gamla testamentet och Nya testamentet. När man reflekterar
över Erik Wickbergs teologiska tankegångar märker man hur väl dessa stämmer med Avery Dulles
tankar om att budskapet om frälsning i Nya testamentet vänder sig främst till individens andliga
behov. Han betonar liksom Erik Wickberg att kyrkan främst är till för att förkunna själens
frälsning.403
Ett sådant synsätt kan få konsekvenser huruvida kyrkan ska reagera vid politiskt orättfärdiga
förhållanden. Vi har sett exempel på hur Erik Wickberg tillbakavisat krav på att FA ska yttra sig i
politiska konflikter trots att dessa har handlat om rättvisefrågor och rasism. Sådana krav ställdes
bl a av medlemmar i FA:s Avant-garde på 1960–1970-talen.404 Erik Wickberg och andra FA-ledare
före honom såg som en av de främsta uppgifterna att under alla förhållanden hålla samman FA
och dess internationalism. En av Erik Wickbergs efterträdare Shaw Clifton skildrar det moraliska
dilemmat som ibland kan uppstå med en sådan uppfattning, inte minst i krig.405 Om däremot det
diakonala perspektivet sätts främst finns risk för att budskapet om livsförvandling tappas bort.

Slutord
Erik Wickberg brukar beskrivas som strateg, teolog och organisatör. Nu frågar jag mig vad han har
betytt för officerskapet. Som det redan påtalats höll han detta mycket högt. Han betonade att
officeren får sin dignitet genom alla som gått före och som har blivit kallade av Gud till heltidstjänst.
Erik Wickberg ville se officeren som ett föredöme i ödmjukhet. Han varnade för karriärism som
kan leda till att man försjunker i drömmar om karriär och befordran. Erik Wickberg såg hur dessa
tendenser skapade frustration och avundsjuka.
Hans betoning på en förkunnelse som är relevant och som har plats för både intellekt och känsla
är viktigt för ett förtroendefullt officerskap. Erik Wickberg blev också en stark förespråkare för en
angripande kristendom där frälsningens budskap och individens omvändelse sätts främst. Jag har
svårt att förstå varför han inte alltid såg detta begrepp också som en stark maning att kämpa mot
tidens orättvisor i världen inte minst därför att han så klart och tydligt definierade Frälsningsarmén
som ”ett profetrop mot en sömnig, slö och inåtvänd fromhet, mot rasbarriärer, mot nationalism
och klass”.
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Ordförklaringar och förkortningar
Cadet

Student i utbildning till officer

Commissioner

Kommendör

CS

Chefsekreterare, kommendörens närmaste medarbetare
Chief Secretary

DC

Divisionschef, Chef för en division
Divisional Commander

FA

Frälsningsarmén

FO

Fältofficer, officer som arbetar vid en kår

FO

Field Officer

General

FA:s högste ledare

HK

Högkvarter

High Council/Höga rådet Väljer general
Kadett

Person i utbildning till officer

Kommendör

Benämning på territoriets ledare eller högre chefsbefattning vid IHK

KV

Kyrkornas världsråd

NHQ

National Headquarters

ICO

International College for Officers

IHK

Internationella högkvarteret

IHQ

International Headquarters

ITC

International Training College, nuvarande William Booth College

RA

Riksarkivet

SA

Salvation Army

Salvationist

Frälsningssoldat

Salvationism

Den ”anda” som sägs prägla FA

Stabschef

Generalens närmaste medarbetare

War Cry

Tidning för SA Army i engelskspråkiga länder

WCC

World Council of Churches

Förkortningar som används vid presentationen av Erik Wickbergs predikningar och tal:
DC Conf

Divisional Commanders Conference

EL Conf

European Leaders Conference

Off/others

officerare och andra

PR Conf

Public Relation Conference

R Officers

Retired Officers

S Officers

Social officers

TC Conf

Conference for Territorial Commanders
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Bilagor
Bilaga 1. Frälsningsarméns lärosatser

Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration, och att endast
de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.
Vi tror att det bara finns en Gud som är oändligt fullkomlig, alltings skapare, uppehållare och
styresman och att endast Gud är värd att tillbe.
Vi tror att i Gud är tre personer – Fadern, Sonen och den Helige ande, oskiljaktiga i sitt väsen och
jämlika i makt och härlighet.
Vi tror att i Jesu Kristi person är den gudomliga och den mänskliga naturen förenade så att han
verkligen är sann Gud och sann människa.
Vi tror att de första människorna skapades i ett tillstånd av oskuld, men genom deras olydnad
förlorade de sin renhet och salighet, och som en följd av deras fall har alla människor blivit syndare
och fördärvade. Och som sådana med all rätt föremål för Guds vrede.
Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med Gud
så att vem som vill kan bli frälst.
Vi tror att omvändelse inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom den
Helige ande är nödvändiga för frälsning.
Vi tror att vi blir rättfärdiga av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror har
vittnesbördet inom sig.
Vi tror att vi, för att bevaras i frälsningen, måste fortsätta att i tro lyda Kristus.
Vi tror att det är en förmån för alla troende att bli helt igenom helgade och att deras ande, själ och
kropp bevaras oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.
Vi tror på själens odödlighet, kroppens uppståndelse, den allmänna domen vid världens slut, på de
rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas ändlösa straff.
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Bilaga 2. Declaration of Faith
In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, in the presence of
the officers, soldiers, adherents and friends of the Salvation Army here assembled, we
declare that:
We believe that … (the eleven articles of faith will be read)
The Territorial Commander:
Do you promise faithfully to maintain and proclaim these truths?
The Cadets:
We do!
The Territorial Commander:
Do you regard it as your duty to bear this witness everywhere, to strive to lead all persons to their
only Saviour, and for his sake to care for the poor, feed the hungry, clothe the naked, love the
unlovable, and befriend those who have no friends?
The Cadets:
We do
The Territorial Commander:
Do you promise by holy living, boundless charity and adherence to the principles of the Army to
show yourselves at all times to be faithful officers of the Salvation Army?
The Cadets:
We do
The Territorial Commander:
In the name of God, I accept the declarations and promises you have made this day. We will now
proceed with your commissioning and ordination.
Commissioning Ceremony
The Territorial Commander:
1. With gratitude to God for your calling into the paths of sacred service and for his empowering
and gifting in your life by which you are ordained as a minister of the gospel of our Lord and Savior
Jesus Christ, I now commission you as an officer of the Salvation Army with the rank of lieutenant.
2. Accepting your promises and recognizing that God has called, ordained and empowered you to
be minister of Christ, and his gospel, I commission you an officer of the Salvation Army.
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3. In accepting these pledges which you each have made, I commission you as officers of the
Salvation Army and ordain you as ministers of His gospel. (Den territorielle ledaren kan välja ett
av dessa alternativ).
Bilaga 3. Mitt förbund
Kallad av Gud att förkunna evangelium om vår Herre Jesus Kristus, som officer i FA, överlåter jag
mig åt honom i detta heliga förbund: till att älska honom över allting och tjäna honom så länge jag
lever, till att vinna människor och göra deras frälsning till min viktigaste uppgift, till att ta hand om
de fattiga, ge de hungriga mat, klä dem som inte har kläder, älska dem som sällan möter kärlek, bli
vän med dem som saknar vänner, till att hålla fast den kristna tron som den uttrycks i FA:s
lärosatser och principer och genom Guds nåd vara en trovärdig officer.
Undertecknat i min Herres och Frälsares kraft, i närvaro av FA:s ledare och officerare vid
Officersskolan.
Tag mitt liv och helga mig, att jag lever blott för dig.
Låt mig fröjdas varje stund, fröjdas i ditt fridsförbund.406

Bilaga 4. Definitions of Salvation Army officership

Extract from a report to International Commissioners Conference – September 1971.
O & R for Officers, Chapter 6, Section 1:
The Officers of the Army are men and woman who:
Have left ordinary pursuits and occupations.
Have consecrated their lives to the service of God and the people.
Have undergone a course of training.
Are, unless retired, engaged in full-time service as leaders in the Army’s ranks.
William Booth, 1894 and 1890:
The Salvation Army is not inferior in spiritual character to any organisation in existence … We are,
I consider, equal in every way and anywhere to any other Christian organisation in the face of the
earth

406

Handbok i Frälsningsarméns lärosatser 2012, s. 334
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in spiritual authority,
in spiritual intelligence,
in spiritual function.
Cadets are wanted, and wanted very much indeed … but who, what sort? Anybody who have the
notion they ought to be officers, would like to be officers? … No, a thousand times, no! Let us
have quality, any amount of innermost soul, do believe to be the quality, don´t send us any at all…
For the few who have been helpless and strengthless, or worse by far, conscienceless and godless
have been the greatest grief of our lives, and the greatest hindering and undoing of the work of
God.
William Booth. Qualifications – Officers:
1. Men of God.
2. Men enjoying God´s favour.
3. Fully sanctified men.
4. Men, with an understanding of the work to which they are appointed.
5. Desperate, determined, reckless as to consequences in the discharge of their duty.
6. Men of faith.
7. Men with a spirit of perseverance.
Our Doctrine of the Church, The Officer, December 1969:
Our officers are, equally with them, ministers in the church of God, having received diversities of
gifts, but the One Spirit – endowed by His Grace, assured by his guidance, confirmed by his word,
and commissioned by the Holy Ghost to represent Him to the whole world.
The Definition of Officership… Commissioner E. Fewster:
The SA, as a part of the Church Universal, has its own ordain ministry. Believing in the priesthood
of all believers, those who are converted and have joined its ranks are commissioned to minister
the Good News of the Gospel wherever they are.
As in all denominations, some are called to make the ministry their vocation. So, in the Army,
here are those who because of the Divine Impulse leave all commit themselves to God, become
officers and like the apostles are willing to be directed to serve wherever He may choose.
The officer is a leader, and it is to leadership of God’s people that he is called. This responsibility
calls for:
1. A deep love for God and the people.
2. Dedication of heart, mind, body and spirit.
3. Willingness to serve as directed.
Before an officer is commissioned, he must first be recommended as a suitable person on the local
level. Having been satisfactorily recommended, his case is presented to a National Board. If
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accepted, he enters techniques which, added to his native ability, will enable him to meet the
tremendous demands of leadership. (The Commissioner then quoted William Booth’s 80th birthday
statement, already given.)
Salvation Army Officership… H. Boardman, National Candate’s Secretary:
All Salvationists are called to be Christ’s ministers, by offering to their fellow-men the grace of the
Gospel and practical Chistian concern, for the SA is part of the ministry of the whole Church,
which is the ministry of Christ in the world.
The SA Officer is the Salvationist, man or woman, who, by conviction, has been prepared to
set side ordinary pursuits and occupations to consecrate his life to the service of God and the
people, and to make himself totally available to the movement, for life.
Having been accepted by the Army as suitable for a position of leadership, and having been
given training, he is then invested with the authority of the Movement and given specific
responsibility for seeking, saving, and serving mankind in the name of Christ, and training,
equipping, and leading Salvationists to do the same, becoming with himself, effective ministers in
the world.
Salvation Army Officership… Fleur Booth:
The work of an officer does not replace the service of other Salvationists. The officer is
commissioned to special functions within the ministry of the whole SA. As a follower of Christ, he
offers his whole life and worship to God. He is commissioned to meet people’s need at various
points. He is commissioned, to make disciples, to teach, guide and heal, to serve humanity. In the
name of Christ, he exercises the ministry of the Church Universal which is an extension of the
earthly ministry of Jesus.
Salvation Army Officership…N. Kirkwood, Divisional Commander:
A SA Officer is a man/woman who has undergone in his own experience a definite and personal
encounter with a living God. Confronted by and challenged with the call to service, he has placed
all with the conviction that for him there can be no other representative of his Savior and Lord,
adorns the Gospel in every particular.
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Bilaga 5. Officerskapet i FA: Figur
Ecklesiologiska

Institutionella

Evangelisatoriska

Officerskapet i FA
Utgångspunkt:

Diakonala

Erik Wickberg i
relation till bakgrund
hans samtid och senare
utveckling

Sakramentala

Officerskapet vilar i det institutionella perspektivet och i det sakramentala perspektivet. Det
institutionella handlar om FA:s speciella struktur. Det som gör FA till en armé. Det sakramentala
handlar om den andliga dimensionen.
Det evangelisatoriska och det diakonala handlar om vad FA vill åstadkomma, FA:s båda ”vingar”
eller de båda operativa perspektiven.
Alla dessa perspektiv är i sin tur sedda från ett ecklesiologiskt perspektiv. Min utgångspunkt
är alltså vad Erik Wickberg talar och skriver i växelverkan med bakgrund, hans samtid och något
om senare utveckling.
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Bilaga 6. Sammanställning över Erik Wickbergs tal- och predikomanuskript i urval

Datum

Plats

6905??

Text

Tema

Målgrupp

Royal Albert Hall, London 2 Tim:4–5

The evangelists

Off/others

691005

Bognor Regis, London

Mt 22

My spirit’s festival dress

Officers

691013

Cardiff

Jona

God’s trouble with saints

Officers

691107

Paris

The dignity of officership Officers

700106

IHQ, London

Challenge–childrens’ year

S Officers

700205

Southend-on-Sea

Ps 119:5

My way was steadfast

R Officers

700219

Toronto

Lk 21:36

From hour to hour

Officers

700301

ICO, London

Mt 16:21

The divine imperative

Officers

700414

IHQ, London

Col 3:1-5

The new man

Officers

700515

Tokyo

Mt 26:75

Petrus

Officers

700805

Sunbury, London

Rom 12:11

Brinnande i Anden

Officers

700901

Cape Town, South Africa John 1:14

The word made flesh

Officers

701103

Central Hall, London

James 4:6

From grace to grace

Off/others

701112

Bochum, Germany

The General’s key address

TC, CS

701116

Bochum, Germany

Ps 46:10

Be still I am God

TC, CS

701128

Hartlepool, England

Mt 26:75

Protests

Off/others

710120

Bristol

Heb 6:1–3

Let us go into perfection

Officers

710218

ICO, London

Mt 6:33

Seek ye first the kingdom

S Officers

710613

Chicago

The dignity of officership

Officers

710427

Skagnes, England

John 15:1–8 Abiding in Christ

S Officers

710514

Nice, France

1 Cor 1:10

Officers

710518

ITC, London

1 Cor 15:57 Victory

Cadets

710518

ITC, London

Heb 8

Covenant day

Cadets

710523

Sunbury Court, London

Phil 3:8

I count all things but loss

PR Officers

710604

Sunbury Court, London

Rom 10:14

Preaching

DC Conf

710612

Chicago

Rom 12:11

Be fervent in spirit

Officers

710613

Chicago

710912

Ocean City, New Jersey

Heb 11:1

710913

Ocean City, New Jersey

The General’s The key address

TC Conf

710921

Ocean City, New Jersey

Phil 3:1

TC Conf

710926

Bognor Regis, London

Gen 35:1–7 A forgotten vow

Officers

711001

Nottingham

Dedication of a social centre

Off/others

711021

Santiago, Chile

Col 3:1–5

Officers

The cross

The dignity of officership Officers
Living with tensions
Finally, my brethren

The new man

TC Conf
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711024

Santiago, Chile

711110

Swanwick, London

711203

ICO, London

720111

Swanwick, London

720112

ICO, London

720127

ICO, London

720229

WB College, London

720416

Ps 27:4

Holiness

Officers

The dignity of officership S Officers
Pro 20:27

Advent

Officers

The dignity of officership Officers
Put off the old man

Officers

The International Army

Officers

Pro 17:24

Wisdom

Cadets

Tokyo

1 Cor 1:10

The cross

Officers

720518

Sydney

Gen 35:1–7 A forgotten vow

Officers

720831

ICO, London

The General’s keynote address

DC Conf

720906

Boscombe, Bornemouth

1 Cor 3:1–5 The new man

Officers

720906

Boscombe, Bornemouth

1 Cor 9:29

Victory

Officers

720912

ICO, London

The International Army

DC Conf

720912

ICO, London

Ps 23

The Lord is my shepherd DC Conf

721005

Toronto

2 Tim 4:7

I have kept my faith

Officers

730112

IHQ, NTQ

John 16:13

Spirit of truth

Officers

730225

Portsmouth

Mt 21:28–32 Go work in the wineyard

Officers

730306

ITC, London

Phil 3:14

Cadets

730402

Stockholm

The General´s key address

EL Conf

730421

IHQ, London

1 Joh 4:16

God is love

Officers

730502

ICO, London

Militant evangelism

Officers

730515

Sunset Lodge H, England John 15

Jesus the wine

S Officers

730607

Atlanta

Phil 3:14

Pressing on

Officers

731113

Westminster Hall

Is 6:1–8

The vision of God

Officers

740202

Tokyo

Army spirit

Officers

740319

ICO, London

The profile of a Training College principal Principals

740319

ICO, London

Training evangelists

Principals

740504

Sunbury, London

Is 30:19

Welcome address

High Council

Rom 5:1–5

Peace with God

Officers

Undated Toronto

Eph 4:22

Pressing on

Undated WB College

The meaning of Christmas Cadets

Undated USA

Next month Schweiz

Officers

The forgiveness of sin

Officers

Undated

Ps 32

Undated

Gal 5:13–26 Fruits of the Spirit

Officers

Undated

1 P: 5:2

Shepherd the flock

Officers

Undated

Acts 19:21

Paul, the dreamer

Officers

Undated

Mt 7:29

Spiritual Authority

Officers
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