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Abstract  

The purpose of this essay is to discuss what kind of normativity can be considered acceptable in 

academic theology today in Sweden. This I do by critically and comparatively analyze two debates. 

The first debate is from Sweden and has its origin in the book Den okände Jesus written by Cecilia 

Wassén och Tobias Hägerland. The second debate is an international debate about Joseph Ratzingers 

or Benedict XVI book Jesus of Nazareth. For the purpose of comparison I am working with 

three  analytical questions. I am asking the different texts whether the author express any ontological 

assumptions or if he or she argumenting at a epistemological level, what enables intersubjective 

verifiability according to the author and what kind of methods does the author see as acceptable to 

reach historical knowledge? This questions works as a methodological cluster and the answers indicate 

what the authors think about acceptable normativity in academic theology. After that I identify 

similarities and divergences and I´m comparing different positions and arguments. Finally I evaluate 

the reasonability of these positions and argument.  

The reader will be lead to the conclusion that intersubjective verifiability in academic theology and 

exegetic doesn´t demand naturalistic or empirical points of departure but rather transparency and 

cognitive understandable argument which includes theological normative arguments and research.  

An attitude I name as methodological reciprocity. 
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1.0 Inledning 
”Undrar om man får den typen av frågor i något annat sammanhang än när man försöker arbeta 

historiskt med just Bibeln?..”,1 svarar Tobias Hägerland på en fråga i en debatt som handlar om 

den historiske Jesus och hur forskning om denne bör bedrivas. Hägerland är en av två författare 

till den relativt nyutkomna Jesusboken Den okände Jesus: berättelsen om en profet som misslyckades. I den 

möter läsaren följande påstående redan vid bokens första sida:  
 

I denna bok utvärderar vi vad som kan vara historisk troligt och vad som måste vara en annan sorts 
berättelse. För vissa historier om Jesus, som att han gick på vattnet eller förvandlade vatten till vin, är 
ju omöjliga att få ihop med en vetenskaplig syn på världen. De flesta av oss har nog en naturligt kritisk 
attityd till mirakel och uppfattar inte historier som dessa som beskrivningar av något som faktiskt 
hänt.2 

 

Påståendet är pregnant och innehåller i sig en förklaring till vad som är legitim vetenskap, en 

antydan om hurdan verkligheten är beskaffad samt en tydlig markering av vad Nya testamentet är 

för slags litterärt material. Denna sorts antaganden och påståenden skapade ovanligt mycket 

debatt både inom och utanför akademisk kontext. Att en bok om den historiske Jesus väcker 

debatt kommer nog vara ett vanligt fenomen så länge det finns Jesustroende och eller 

intresserade människor men denna debatt finner jag ovanligt intressant då mycket av kritiken 

både inom och utanför akademisk kontext har menat att boken inte är så vetenskaplig som den 

utgett sig för att vara. Det har debatterats huruvida påståenden likt ovanstående i sig innehåller 

icke-vetenskapliga axiom. Samtidigt har författarna till boken svarat med grundhållningen att det 

är såhär man bedriver legitim vetenskap. Joel Halldorf menar att Wassén och Hägerland har en 

övertro på sin metod, något som rimmar illa med 1900-talets hermeneutiska insikter och genom 

avstamp från det pläderar Halldorf för att teologisk-normativ och allegorisk läsning av Bibeln 

borde vara ett naturligt steg för att komplettera historisk-kritisk metod. Likväl som ideologisk 

läsning av bibeln ses som en legitim del av vetenskap borde teologisk läsning vara det.3 Detta 

förslag kritiserades i en replik från tre exegeter som menade att en sådan normativ läsning: ”… 

förutsätter en specifik ontologisk världssyn hos läsaren, vilket medför sanningsanspråk som varken går att verifiera 

eller falsifiera genom kontextualiserande arbete.”.4 Denna spänning, eller till och med gap i debattens 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=VZGwtoEG9tI&t=1341s (Se från 1 timme och 11 minuter in) (Hämtat 23 
oktober) Hägerland svarar på frågan om huruvida hans historisk-kritiska metod innebär ett 
harmoniseringsförfarande med naturalism.  
2 Cecilia Wassén och Tobias Hägerland, Den okände Jesus: berättelsen om en profet som misslyckades 
(Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld, 2016). s. 12 
3 Halldorf, Joel, ”Exegetik, teologi och allegori" Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2018 vol 4 
4 Natalie Lantz, Petter Spjut och Ola Wikander, ”Tillbaka till dåtiden? Om bibelvetenskapens roll och metoder" 
Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2018 vol 4, s. 236 
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olika framställningar om vad som är giltig vetenskap gjorde mig nyfiken att försöka utreda vad 

som har lett till denna spänning och vad som är en rimlig hållning att ha gällande frågan om vad 

som är en acceptabel normativitet inom akademisk teologi i Sverige idag. Debatten avslöjar att 

det inte råder konsensus om vad som är en legitim utgångspunkt, vilka spelregler som gäller samt 

att det finns en oförståelse för andras hållning.  

 

En liknande debatt fördes efter det att Joseph Ratzinger, även Påve Benedict XVI, skrev sin 

Jesusbok,5 som har en helt annan ingång, nämligen teologisk. Kritiken boken fick liknar delvis 

den som Den okände Jesus fått ta emot, att den innehåller icke-vetenskapliga utgångspunkter men 

från omvänd position. Den anses inte vara vetenskaplig då den har teologiska utgångspunkter 

och försöker att utmana historisk-kritisk metods ställning inom bibelforskning. En komparativ 

analys av dessa debatter torde ringa in sakfrågorna samt bättre framhäva vad som är den svenska 

debattens och kontextens kännetecken och utmaningar. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att diskutera vad som kan vara en acceptabel normativitet inom akademisk 

teologi idag genom att kritiskt och komparativt analysera mina utvalda texter som finns i de 

debatter som Den okände Jesus skapade i Sverige och Jesus från Nasaret internationellt. Således är 

uppsatsens övergripande fråga följande:  

 

- Vilka positioner och argument framställs i texterna från mina utvalda debatter och vilka 

skäl kan anges för dessa positioner och hur kan dessa positioner bedömas?  

1.2 Metod och teori 
Jag kommer att röra mig mellan två discipliner, nämligen Systematisk teologi och Exegetik. 

Författarna till mitt material är exegeter, systematiska teologer och kyrkohistoriker men jag menar 

att i grunden finns en gemensam fråga: nämligen huruvida teologisk normativitet är acceptabelt 

inom vetenskaplig metod. På så sätt menar jag att min analys är ett legitimt forskningsfält fastän 

att jag rör mig mellan två olika forskningsdiscipliner. Dessutom menar jag att materialet kommer 

visa att det finns ett systematiskt intresse för forskningsfältet nämligen bibeltolkning.  

  För att relevantgöra ämnet och introducera frågornas komplexitet kommer jag nedan göra ett 

mycket kortfattat idéhistoriskt referat för hur man på Uppsala Universitets teologiska fakultet 

 
5 Benedictus, Jesus från Nasaret. D. 1: Från dopet i Jordan till Kristi förklaring, övers. Per Paul Ekström och 
Natasja Hovén (Skellefteå: Artos, 2007). 
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förhållit sig olika till mitt forskningsområde. Jag kommer att göra tre nedslag: först hos Axel 

Gyllenkrok, sedan Anders Jeffner och slutligen med Thomas Ekstrand och Mattias Martinson.  

 

Axel Gyllenkrok ville göra upp med den klassiska dogmatiken som hade styrts utav en särskild 

religiös tradition, nämligen Svenska kyrkans evangeliskt lutherska teologiska tradition. 

Gyllenkroks hållning var att vetenskaplig systematisk teologi enbart kunde och borde arbeta 

deskriptivt, likt andra idéhistoriska analyser.  
 

Slutsatsen blir tydligen ett generellt bestridande av den systematiska teologiens vetenskaplighet, ehuru 
jag… tror mig ha visat att en vetenskaplig metod kan användas ett gott stycke i etiken. Bortsett 
härifrån bör den systematiska teologin förändras till kristen idéhistoria.6 

 
Gyllenkrok anser att vetenskap inte bör bedriva systematisk teologi utan studera kyrkor och 

samfunds teologiska anspråk och diskurser. Det finns snarare något värdefullt i att vetenskapen 

är teologiskt tyst.7  

 
Om det inte kan vara en vetenskaplig uppgift att utarbeta en kristen troslära, kan det förefalla som om 
dogmatikens enda uppgift bleve att syssla med idéhistorisk forskning. Detta är sant om härunder 
inbegriper nutidshistorien. Ty ständigt föds nya trosläror till världen… av intresse för en vetenskapligt 
arbetande dogmatik.... Den uppmärksamhet som sådana trosläror kan ägnas av en vetenskaplig 
dogmatiker, är emellertid av ett särskilt slag. Om nämligen den föregående framställningen i huvudsak 
är riktig, kan ingen systematisk troslära gälla som en frukt av vetenskapligt arbete, och det är då 
uppenbarligen inte mycken mening med att behandla den såsom en sorts vetenskaplig teori om ‘den 
kristna tron’...8  

 
Anders Jeffner däremot menade att akademisk teologi kunde arbeta normativt och inte enbart 

deskriptivt. Jeffner argumenterade för teologi som arbetar utifrån vad han kallar för 

integrationslinjen. Denna linje formar en kristen trosåskådning på ett system som både kristna 

och icke kristna erkänner som rationellt och giltigt. Ett kriterium för giltig teologi är att det finns 

en konsensus om vilka skäl som kan anses vara rationella. Jeffner utgår ifrån att det finns en 

gemensam neutral utgångspunkt nämligen den vetenskapliga och filosofiska. Att låta akademin 

utgå ifrån ett normativt kristet teologiskt perspektiv är inte acceptabelt. I en tid då kristen tro 

ansågs som en ogiltig normativ grund för vetenskap försökte Jeffner arbeta för att kristen tro inte 

kan vara den enda legitima utgångspunkten utan snarare bör individers existentiella horisont vara 

det. Jeffner ansåg att teologin kan värdera olika livsåskådningar och ett konstruktivt teologiskt 

 
6 Axel Gyllenkrok, Systematisk teologi och vetenskaplig metod med särskild hänsyn till etiken, vol. 1959:2, 
Uppsala universitets årsskrift, 1959. s. 11 
7 Gyllenkrok Systematisk teologi och vetenskaplig metod med särskild hänsyn till etiken, s. 28 
8 Gyllenkrok Systematisk teologi och vetenskaplig metod med särskild hänsyn till etiken, s. 29-30 



   
 

   
 

7 

arbete var möjligt. Skillnaden är att inom dogmatik värderades det utifrån kyrkans skrift och 

tradition, nu blev vetenskap, filosofi samt individers erfarenheter den normerande måttstocken 

för giltig vetenskap. Det konstruktiva var att ge vetenskaplig grund för människor att fördjupas i 

sin tro. Den teologiskt normativa frågan, vad som är sant och hur man ska leva sin tro, det är upp 

till individen - inte den vetenskapliga teologin.9  

  Mattias Martinson och Thomas Ekstrand driver en delvis annan linje i Tro och tvivel.10 De menar 

att en systematisk teologi inom tros- och livsåskådningsvetenskap även normativt utvecklar 

teologi. En tydlig distinktion mellan teologi inom kyrka och akademi - som både Gyllenkrok och 

Jeffner vill upprätthålla - är inte så lätt att bedriva och svårmotiverad efter den debatt och de 

insikter som präglats av postmoderniteten. De menar att Jeffners integrationslinje och 

Gyllenkroks deskriptiva linje skapade skygglappar från traditioner och teoretiska konstruktioner 

som styrde den systematiska teologins förment dogmatiskt fria vetenskapliga arbete. Martinson 

och Ekstrand pläderar snarare för en distinktion mellan kontextuell teologisk reflektion och 

generell teologisk reflektion. Detta innebär en dubbel attityd, där ena attityden står nära den 

vetenskapliga tradition som kännetecknas av distans och granskning men samtidigt en attityd 

med insikt om att denna kritiska granskning och distans aldrig blir helt fri från personlig tro och 

vetenskapens intellektuella arv. Detta benämner Martinson och Ekstrand som en systemkritisk 

systematisk teologi. Västerländsk kultur och vetenskap är starkt påverkat av kristen teologi och 

därmed är det svårt men inte omöjligt till viss distans till vad teologin forskar på, en medvetenhet 

om att distansanspråk alltid riskerar skygglappar från intellektuellt bagage som styr metodologiska 

grundprinciper. Då blir teologi enligt Martinson och Ekstrand en icke-konfessionell 

sysselsättning, medveten om att konfessionernas tradition påverkar och en ansats att analysera 

och konstruktiv utveckla dessa traditioner utan anspråk på sanning i den logiska positivismens 

mening. En försiktig strävan till integration mellan tro och vetande, en teologisk perspektivism 

snarare än fideism. Hur relevant resultaten av denna akademiska teologi anses vara kommer vara 

avhängigt teologens och sin samtids tro och tradition. Frågan är inte om denna avhängighet finns 

utan vilken sort och i vilken mängd det är tillåtet.11 Gyllenkrok, Jeffner, Ekstrand och Martinson 

innebär alltså tre olika positioner gällande teologisk normativitet. Denna framställningen av 

Teologiska fakulteten i Uppsalas utveckling eller förändring, visar på frågans relevans och 

komplexitet. Referatet visar också att det inom systematisk teologi finns olika synpunkter gällande 

 
9 Anders Jeffner, Vägar till teologi (Älvsjö: Skeab, 1981) s. 11; 19-20; 26; 30-31; Anders Jeffner, "Teologin 
inför vetenskapens utmaningar", Håkan Eilert (red), Modern svensk teologi: strömningar och perspektivskiften 
under 1900-talet (Stockholm: Verbum, 1999) s. 36; 173-183   
10 Thomas Ekstrand och Mattias Martinson, Tro och tvivel: systematiska reflektioner över kristen tro (Lund: 
Studentlitteratur, 2004). 
11 Ekstrand och Martinson tro och tvivel, s. 11-47 
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acceptabel normativitet, det är alltså inte bara en debatt mellan systematiker och exegeter. Min 

metod och mina analysområden syftar till att se hur materialet förhåller sig till dessa komplexa 

frågor.  

 

Den metod jag kommer använda mig av är innehållslig idéanalys. Det innebär att jag kommer 

framställa innehållet i de texter som analyseras på ett sådant sätt att teser och argument görs 

tydligt. När det är gjort kommer jag att värdera texternas svar, argument och teser.12 Jag kommer 

även gå vidare med innehållslig idéanalys och utgår då från Mikael Stenmarks förståelse av vad 

det innebär att arbeta med filosofisk metod, nämligen att efter innehållslig idéanalys är gjord är 

det möjligt att inte bara göra negativ kritik utan även en positiv kritisk konstruktion, alltså 

framställa och argumentera för vad som skulle kunna vara en rimlig och eventuellt bättre 

position.13  

   

Min innehållsliga idéanalys fokuserar främst på: vilka metodologiska resonemang ger texterna 

uttryck för. Jag fokuserar därför på följande analysfält: 

1. Ger respektive teolog och eller exeget uttryck för vissa ontologiska bakgrundsantaganden 

eller håller den sig på en epistemologisk nivå?  

2. Vad skapar respektive omöjliggör enligt författarna, intersubjektiv prövbarhet?  

3. Vilka metoder anges som acceptabla för att nå historisk kunskap?  

Jag använder dessa frågor som ett metodologiskt kluster. Frågorna utgör de analysfält min 

innehållsliga idéanalys strävar efter att få fram, vilket i sig anger vad texterna säger - åtminstone 

till stora delar - om acceptabel normativitet. Tydligast kommer jag relatera till dessa i mina 

sammanfattande analyser. När jag framställer de två böcker som startat mina två utvalda debatter 

använder jag ett lite större grepp eftersom böckernas slutsatser är viktiga för att förstå 

debatternas karaktär.  

 

I min analysmetod använder jag vissa nyckelbegrepp, nämligen: metodologisk naturalism, 

epistemologisk nivå, ontologisk nivå, intersubjektiv prövbarhet Nu kommer jag kortfattat 

redogöra för vad jag lägger för innebörd i dessa nyckelbegrepp.   

 
12 Carl-Henric Grenholm Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, s. 199-225. Min förståelse av 
innehållslig idéanalys samt metod med att analysera texter tar jag från Grenholm.  
13 Stenmark, Mikael, "Att filosofisk studera religioner och livsåskådningar", Mikael Stenmark, Karin 
Johannesson, Francis Jonbäck, Ulf Zackariasson (red.), Filosofiska metoder i praktiken, Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, 2018. S. 15-37. Stenmark ger utrymme för detta konstruktiva arbete, det gör inte Carl-
Henric Grenholm.  
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  Med metodologisk naturalism menar jag en vetenskaplig metod som enbart söker hypoteser och 

förklaringar som kan förstås utifrån en naturlig regelbundenhet. Metoden säger inte av 

nödvändighet något om hur verkligheten är, exempelvis att det enda som finns är naturlig 

regelbundenhet, utan den naturliga regelbundenheten är ett antagande för att nå kunskap och i 

sådana fall håller sig metoden på en epistemologisk nivå. Om metoden gör anspråk på att förklara 

hurdan verkligheten är alternativt förklaras som härledd utifrån verklighetens beskaffenhet - rör 

sig metoden på en ontologisk nivå, och i detta fall skulle det vara ett uttryck för ontologisk 

naturalism.14  

Jag kommer att använda mig av begreppet spelregler och med det menar jag det vetenskapliga 

ramverk som anger vad som får lov och vad som inte får lov att bedrivas inom vetenskaplig 

analys. Exempelvis skulle någon kunna säga att ontologisk naturalism är en konfessionell hållning 

och utom möjlighet för vetenskap att varken falsifiera eller verifiera och således oacceptabel inom 

vetenskaplig metod. Då kan man härleda metodologiska spelregler ur det påståendet. Till exempel  

att vetenskapen inte ska vara konfessionell samt att alla påståenden inom vetenskap ska kunna 

antingen verifieras eller falsifieras på något sätt.  

  Med intersubjektiv prövbarhet menar jag att ett påstående, resonemang eller en teori är av sådan art 

att människor av olika bakgrund och trosövertygelser i princip kan förstå den och skulle kunna 

komma fram till samma slutsatser. Inom mitt analysfält är just trosfrågan främst relevant. Kan 

människor med olika trosföreställningar om den yttersta verkligheten förstå varandra när de 

uttalar sig om dessa ontologiska trosföreställningar eller innebär tron en egen epistemologisk sfär 

som exkluderar den andre.  

1.3  Forskningsöversikt 

Min forskning innebär ett belysande av ett fält som rör sig mellan systematisk teologi och 

exegetik och min forskningsöversikt kommer i enlighet med syftet för uppsatsen att främst utgå 

från skandinavisk kontext.  

  Därmed bör Cristina Grenholms forskning uppmärksammas. Grenholms The Old Testament, 

Christianity and Pluralism,15 är relevant då boken gör en kritisk analys utifrån sex bibelforskare. 

Utifrån deras analyser vill hon sedan härleda kriterier som kan anses som acceptabla för samtida 

kristen tolkning av Gamla testamentet och till sist konstruera ett eget förslag baserad på 

 
14 David Papineau, ”Naturalism”, i The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. Edward N. Zalta, Winter 2016 
(Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016). 
https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/naturalism/. (hämtad 27 december 2019)  
15 Cristina Grenholm, The Old Testament, Christianity and Pluralism, Beiträge Zur Geschichte Der Biblischen 
Exegese 33 (Tübingen: Mohr, 1996). 
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alternativt uppfyller dessa kriterier. Av särskilt intresse för min forskning är att Grenholm i denna 

bok analyserar likt min uppsats ett forskningsfält mellan Systematisk teologi och exegetik men 

använder en annan begreppsapparat. Grenholm vill undvika missförstånd av begreppen varav 

Grenholm använder kritisk och kreativt tolkning som två olika tolkningssyften istället för att tala 

om exegetisk eller teologisk tolkning. Vad jag konkret tar med mig från denna forskning är 

fördelen med att försöka ringa in en tolkning som acceptabel istället för sann. Grenholm 

använder både argumentationsanalys och substantiella kriterier för att kunna ringa in en tolkning 

som acceptabel.16 Cristina Grenholms kapitel ”integrationen, verkligheten och tron” i Nya vägar i 

teologin,17 ger ett partikulärt exempel hur hon anser att teologi och modern kunskap kan förenas. 

Cristina Grenholm har också medverkat i boken Reading Israel in Romans: Legitimacy and Plausibility 

of Divergent Interpretations,18 och i hennes avhandling,19 kan man läsa om hennes systematisk-

teologiska forskning på bibelkommentarer.  

  Heikki Räisänens verk och gärning (d. 2015) bör här uppmärksammas som en betydande och 

viktig position. I Beyond New Testament Theology: A Story and a Programme,20 pläderar Räisänen för att 

objektiv historievetenskap, exegetik, måste hållas distinkt åtskild från teologisk och eller filosofisk 

reflexion, det senare hör hemma i en andra process och är normativt på ett sätt som inte hör 

hemma i en samhällstjänande akademi. Räisänens forskning innebär en samtida forskning som 

vill förankra sitt arbete i den tradition som kan härledas till Gabler, Wrede och Käsemann.  

  Mattias Martinsons Postkristen teologi: experiment och tydningsförsök,21 analyserar teologins roll, 

möjligheter och problem. Hur ska akademisk teologi bedrivas i en tid som inte längre domineras 

av en kristen kultur och hur är eller blir teologin relevant? Boken utgör ett erkännande av den 

kristna teologins inverkan på den akademiska teologin men samtidigt ett försök att koppla ifrån 

denna teologiska tradition. Martinson har även skrivit boken Katedralen mitt i staden: om ateism och 

teologi,22 som försöker sätta nytt ljus på debatten mellan gudstro och ateism och visa på att de båda 

besitter liknande djupstrukturer, de är inte varandras antiteser. Det sista kapitlet handlar om 

bibeltolkningens utveckling och situation. Framställningen och analysen tangerar många av mina 

 
16 Cristina Grenholm, The Old Testament, Christianity and Pluralism, s. 1-5 
17 Cristina Grenholm, ”integrationen, verkligheten och tron”, Anders Jeffner och Carl-Reinhold Bråkenhielm, 
red., Nya vägar i teologin: festskrift till Anders Jeffner (Nora: Nya Doxa, 1999). s. 161-169 
18 Cristina Grenholm och Daniel Patte, Reading Israel in Romans: Legitimacy and Plausibility of Divergent 
Interpretations, vol. 1, Romans through History and Cultures Series (Harrisburg, Pa: Trinity Press International, 
2000). 
19 Cristina Grenholm, ”Romans Interpreted : A Comparative Analysis of the Commentaries of Barth, Nygren, 
Cranfield and Wilckens on Paul's Epistle to the Romans”, 1990,  
20 Heikki Räisänen, Beyond New Testament Theology: A Story and a Programme, 2. ed. (London: SCM Press, 
2000). 
21 Mattias Martinson, Postkristen teologi: experiment och tydningsförsök, Logos Pathos 7 (Göteborg: Glänta 
produktion, 2007).  
22 Mattias Martinson, Katedralen mitt i staden: om ateism och teologi, Arcus teologi (Lund: Arcus, 2010). 
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analysfält men ger också en historisk förklaring till hur det kommer sig att det finns radikalt olika 

uppfattningar om acceptabel bibeltolkning idag.  

  Jayne Svenungssons föreläsning vid mottagandet av Per Beskows pris utgör en intressant 

indikator på hur en akademisk teolog kan framställa teologins roll i Sverige. Svenungsson 

argumenterar för att teologin ska vara en profetisk röst, sant trogen sin profetiska tradition men 

som ingår i den politiska filosofiska utveckling som skett inom kontinentalfilosofin.23  

  Boken Tolkning för livet, innehåller åtta teologers olika reflektioner på vad Bibeln har eller kan ha 

för normerande verkan för en kristen läsare. Boken är viktig i sammanhanget då det är 

akademiska teologer som konstruktivt och normativt framställer för en kristen kontext om hur 

den bör eller kan läsa sin urkund men också hör denna kontext kan förhålla sig till akademisk 

teologi.24   

  Exegeten Anders Runesson har skrivit en kritisk analys på Jonas Gardells Jesusbok, och den ger 

vissa intressanta ingångar om spelreglerna för exegetik i mötet med teologiska och ontologiska 

anspråk.25 Av särskilt intresse för min forskning är Runessons hållning att uppståndelsen utgör ett 

historiskt problem att ta ställning till eftersom det är sanningen som vetenskapen ska eftersträva 

att finna. Emellertid innebär ställningstagande angående uppståndelsen att man tar ställning till en 

religions sanning, och det är i sig inte tillåtet för historievetenskap. Runessons slutsats blir att 

teologi måste kunna göra historiska analyser men historievetenskapen kan inte vara teologiskt 

normativ utan måste vara mer ontologiskt försiktig med sina förklaringsmodeller än teologi.26  

  Tomas Nygren, systematisk teolog, har publicerat en uppsats i tidskriften Ingång som behandlar 

frågan om villkor för teologisk forskning genom att jämföra åtta olika nordiska teologer. Med en 

lite annorlunda vinkel än min forskning diskuterar Nygren om kristna övertygelser får påverka 

forskningsprocessens olika moment.27 Nygren argumenterar för att det som möjliggör objektivitet 

inom teologi inte är universellt accepterade utgångspunkter utan att metoden tillämpas på ett 

prövbart och därmed objektivt sätt.  

 
23 Jayne Svenungsson, Den profetiska rösten - Om teologins otidsenliga uppdrag. Skellefteå: Artos & Norma 
Bokförlag, 2015; finns gratis att tillgå en kortare version: Jayne Svenungsson, ”Den profetiska rösten – om 
teologins otidsenliga uppdrag” Signum 2014/40, nr 4. 
24 Håkan Bengtsson, Hanna Stenström, Thomas Ekstrand, Henry Cöster, Cristina Grenholm, Jesper Svartvik, 
Jayne Svenungsson, Ola Sigurdson, Tolkning för livet: åtta teologer om Bibelns auktoritet, red. Anne-Louise 
Eriksson (Stockholm: Verbum, 2004). 
25 Anders Runesson, O att du slet itu himlen och steg ner: om Jesus, Jonas Gardell och Guds andedräkt (Artos, 
2011).  
26 Runesson, O att du slet itu himlen och steg ner, s. 118-119; 133 
27 Nygren, Tomas, ”Villkor för vetenskaplig teologisk forskning ”, Ingång Johannelunds teologiska skriftserie 
2004, nr 4 s. 4-50. De åtta teologer Nygren jämför är: Carl-Henric Grenholm, Thomas Ekstrand, Astri Hauge, 
Per-Axell Sverker, Peder Thalén, Kjell Olav Sannes, Jan Olav Henriksen och Mikael Stenmark. Uppsatsen är 
mer av deskriptiv karaktär än argumenterande för sin ståndpunkt.    
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  Ur ett internationellt perspektiv blir urvalet av översikt givetvis enormt avgränsat men den 

forskning som i särklass har nämnts mest inom mina två utvalda debatter är John P. Meiers 

Jesusforskning.28 Av vikt kan sägas Meiers konsekventa betoning på att historiens Jesus inte är 

samma som den verklige Jesus från Nasaret. Historisk vetenskap innebär en rekonstruktion och 

denna rekonstruktion är något annat än vad den kristne tror på. Jesusforskning arbetar bara med 

vad som är empiriskt prövbart, därför bör inte historisk metod ta ställning till huruvida 

övernaturliga händelser har skett eller inte, en agnostisk hållning.29   

  Det finns mycket forskning på just Benedict XVI:s teologi men särskilt nämnd i min 

eftersökning har Tracey Rowlands bok Ratzingers faith varit.30 Bokens tredje kapitel innebär en 

systematisering av Ratzingers syn på uppenbarelse, Bibeln och tradition. Dock innehåller denna 

analys inte Jesus från Nasaret vilket gör att denna systematisering kan ses som en 

bakgrundsforskning till min uppsats.  

  En debatt som till stora delar liknar den som uppstått i samband med Den okände Jesus och som 

lockade en stor internationell publik var debatten som uppstod mellan Gerd Lüdemann och 

William Lane Craig. Debatten skedde live men har sedan blivit en bok.31 Den har dock en mer 

fokuserad diskussion kring detaljer om uppståndelsens historicitet eller inte men tangerar min 

forskning då de också debatterar hur en historisk forskning ska arbeta med teologiskt ontologiska 

anspråk.   

 

1.4  Material och avgränsning 

I mitt val av material har avgränsningar gjorts. Om vi börjar med den svenska debatten som tog 

sin början i boken Den okände Jesus: berättelsen om en profet som misslyckades har jag valt att enbart ta 

med texter som är skrivna i akademisk kontext, i detta fall tidskriften Svensk Teologisk 

Kvartalskrift. Detta innebär att jag inte tar med exempelvis recensioner ifrån dagstidningar samt 

den debatt som uppstod i tidningen Dagen.32 Anledningen är att liknande ståndpunkter 

 
28 John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, 1. ed, The Anchor Bible Reference Library 
(New York: Doubleday, 1991). 
29 Bengt Holmberg, ”A marginal Jew: rethinking the historical Jesus v 3 Companions and competitors”, Svensk 
teologisk kvartalskrift 79, nr 1 (2003): 57–60. 
30 Tracey Rowland, Ratzinger’s Faith: The Theology of Pope Benedict XVI (Oxford: Oxford University Press, 
2008). 
31 Paul Copan och Ronald K. Tacelli, red., Jesus’ Resurrection: Fact or Figment?: A Debate Between William 
Lane Craig & Gerd Ludemann (Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2000). 
32 Stefan Gustavsson, ”Den okände Jesus gör inte den verklige Jesus rättvisa” Dagen, 30 december 2016; 
Wassén och Hägerland, "forskning och tro motsatser?, Dagen, 18 januari 2017; Göran Larsson, ”Wasséns och 
Hägerlands forskning väcker frågor”, Dagen, 24 januari 2017; Stefan Gustavsson, ”Sanningen går före 
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framkommer i STK-debatten men tydligare och starkare. Dessutom bör sägas att en debatt inom 

akademisk kontext svarar bättre upp mot mitt syfte. Dock kommer jag att använda den 

videoinspelade live-debatt som uppstod som en konsekvens av debatten i tidningen Dagen, 

”Jesus – Guds son eller misslyckad profet?”. Live-debatten fördes i ett mer populärvetenskapligt, 

kyrkligt och kulturellt sammanhang,33 men debatten fördes och styrdes av exegeter och teologer. 

Denna live-debatt belyser mycket bra olika ståndpunkter för vad som kan vara acceptabel 

normativitet inom akademisk teologi, religiös tro och vetenskap samt fungerar som en 

fördjupande kommentar angående författarna Hägerland och Wasséns metodologiska 

utgångspunkter, därför kommer debatten finnas med som bakgrundskälla.   

  Artiklarna i STK-debatten utgör inte en enhetlig debatt utan egentligen två debatter, med olika 

karaktär men huvudsakligen tangerar debatterna varandra och har sin orsak i Den okände Jesus. 

Den ena debatten är mellan författarna till Den okände Jesus och Mats Wahlberg och den handlar 

om historievetenskap och mirakel. Den andra debatten startas av Joel Halldorf som tar utgång i 

den nyligen nämnda debatten och pläderar för en annan förståelse av acceptabel normativitet än 

Wassén och Hägerland ger uttryck för, nämligen teologisk normativitet som ett komplement till 

historisk-kritisk metod. På detta svarar Natalie Lantz, Petter Spjut och Ola Wikander i en replik.   

Således kommer följande texter vara mitt primärmaterial i den svenska debatten:  

 

- Wassén, Cecilia, och Tobias Hägerland. Den okände Jesus: berättelsen om en profet som 

misslyckades. Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld, 2016.  

- Wahlberg, Mats. ”Tre myter om mirakel: reflektioner kring övernaturliga förklaringar och 

historisk metod utifrån boken Den okände Jesus” Svensk Teologisk Kvartalskrift.  

2017 vol 3-4.  

- Wassén, Cecilia och Tobias Hägerland. ”Mirakler och historievetenskaplig metod: en 

replik till Mats Wahlberg” Svensk Teologisk Kvartalskrift. 2017 vol 3-4.  

- Wahlberg, Mats. ”Historievetenskap utan dogmatiska skygglappar: en replik till Tobias 

Hägerland och Cecilia Wassén, Svensk Teologisk Kvartalskrift.  2018 vol 1-2.  

- Halldorf, Joel. ”Exegetik, teologi och allegori" Svensk Teologisk Kvartalskrift. 2018 vol 4 

 
metoden”, Dagen, 25 januari 2017; Göte Olingdahl, "Bibelforskning utan tro oroar", Dagen, 26 januari 2017 
Wassén och Hägerland, ”Vetenskapen fångar inte allt” Dagen, 31 januari 2017; Mats Wahlberg, ”Kristen tro är 
visst förenlig med vetenskap”, Dagen, 10 februari 2017.  
33  https://www.youtube.com/watch?v=VZGwtoEG9tI&t=1341s (hämtad 23 oktober 2019) Debatten var ett 
samarrangemang mellan tidningen Dagen, Svenska evangeliska alliansen, magasinet Sans och kulturhuset i 
Stockholm. Medverkande debattörer Cecilia Wassén, Tobias Hägerland, Stefan Gustavsson och James Starr. 
Moderator var Eskil Franck.  
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- Lantz, Natalie, Petter Spjut och Ola Wikander. ”Tillbaka till dåtiden? Om 

bibelvetenskapens roll och metoder" Svensk Teologisk Kvartalskrift. 2018 vol 4. 

 

Jag har valt att jämföra den svenska debatten med den debatt som uppstod i samband med 

Joseph Ratzingers bok Jesus of Nazareth: from the baptism in the Jordan to the transfiguration utav tre 

skäl.34 För det första är boken nämnd i den svenska debatten som ett exempel på en annan 

användning av historisk-kritisk metod än hur Wassén och Hägerland gör i sin bok.35 För det 

andra är denna bok likt Den okände Jesus inte enbart skriven för en akademisk målgrupp utan båda 

böckerna är ett försök att nå bredare än så. På så sätt finns en jämnvikt i ansats. För det tredje 

innebär boken och den kritik boken fått en spegelvänd debatt gentemot den svenska debatten. 

Här får istället röster som liknar Wassén och Hägerlands ståndpunkt kritisera en bok som har en 

annan utgångspunkt.  

  I Ratzingerdebatten har jag varit nödgad att ha tydliga kriterier för sökning och avgränsning, 

detta eftersom receptionen av Ratzingers Jesus of Nazareth är exceptionellt stor. Min sökning har 

tagit intryck av Oliver Li för att kunna göra anspråk på ett adekvat och relevant urval.36 

Sökningen har främst skett på Atla Religion Database där jag fick tillgång till en mängd 

recensioner och essäer som tar utgång i boken (11 kortare recensioner & 15 essäer), läsningen 

resulterade i vidare referenser till andra artiklar som inte fanns att tillgå via databasen. Mitt urval 

har sedan styrts av att jag vill använda texter som är kritiska till Ratzingers metod och på så sätt 

framställa en spegelvänd debatt gentemot den svenska. Urvalet från denna process har landat i 

Gerd Lüdemanns bok Eyes that see not och Richard Hays artikel ”Ratzinger’s Johannine Jesus: A 

challenge to Enlightenment”. Både Hays och Lüdemann är exegeter.  

  Här vill jag klargöra att jag är medveten om urvalets stora brist, nämligen att jag inte kan tyska 

och därmed inte kunnat ta del av den tyskspråkiga debatt som boken skapat. Som jag tolkar det 

har denna debatt dels varit mer teknisk och fokuserad på metodfrågorna samt långtgående mer 

kritisk till Ratzingers projekt.37 Den engelskspråkiga reception jag har kunnat ta del av har 

mestadels varit positiv och eller gjort teologiska vidareutvecklingar. Emellertid har Roland Deines 

 
34 Jag kommer genomgående referera till namnet Joseph Ratzinger, detta eftersom han själv i sin bok menar att 
detta inte är ett lärodokument från kyrkan eller det ämbete Ratzinger besitter och för att undvika tolkningen att 
eventuell kritik från undertecknad av nödvändighet är kritik mot Katolska kyrkan. Se Ratzinger Jesus från 
Nasaret, s. 17 angående hur han ser på sin roll som påve och författare till boken.  
35 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 213 
36 Li, Oliver. “Strategier för materialsökning”, Filosofiska metoder i praktiken, s. 39-48 
37 Här är några exempel på tyska böcker som tar utgång i boken: Hermann Häring, ”Jesus von Nazareth” in der 
wissenschaftlichen Diskussion, 1., (Wien: LIT, 2008).; Jan Heiner Tück, red., Annäherungen an ”Jesus von 
Nazareth”: Das Buch des Papstes in der Diskussion, 1:a uppl. (Ostfildern: Matthias-Grünewald, 2007); Karl 
Lehmann m.fl., ”Jesus von Nazareth” kontrovers: Rückfragen an Joseph Ratzinger, 1., Aufl. (Berlin: LIT, 2007) 
; Thomas Söding, red., Ein Weg zu Jesus: Schlüssel zu einem tieferen Verständnis des Papstbuches, 1., Aufl. 
(Freiburg im Breisgau: Herder Freiburg, 2007).  
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skrivit en artikel som tar sin utgångspunkt just i den tyska debatten och försöker analysera 

kritikerna och Ratzingers projekt, därför har jag valt att ta med den trots att den i sig inte är lika 

kritisk som de andra texterna.  

  Därmed är följande texter mitt primärmaterial för den engelskspråkiga debatten: 

 

- Ratzinger, Joseph. Jesus från Nasaret.: Från dopet i Jordan till Kristi förklaring, övers. Per Paul 

Ekström och Natasja Hovén Skellefteå: Artos, 2007.38 

- Lüdemann, Gerd. Eyes that see not: the pope looks at Jesus. Santa Rosa California: Polebridge 

Press, 2007. 

- Hays, Richard. ”Ratzinger’s Johannine Jesus: A challenge to Enlightenment 

Historiography” The pope and Jesus of Nazareth: Christ Scripture and the Chrurch, Red. Adrian 

Pabst och Angus Paddison. London: Hymns Ancient & Modern Ltd, 2009.  

- Deines, Roland. ”Can the ‘Real’ Jesus be Identified with the Historical Jesus? A Review 

of the Pope’s Challenge to Biblical Scholarship and the Various Reactions it Provoked” 

Didaskalia: revista da Faculdade de Teologia de Lisboa 39, 2009, s. 11-46  

 

För att på bättre sätt förstå Ratzingers avsikt och projekt så bör man ha med i sin analys 

erasmusföreläsningen ”Biblical Interpretation in Conflict”. Majoriteten av artiklar och böcker 

som skrivits om boken tar hänsyn till denna föreläsning och ställer boken i ljuset av den. Det 

ämnar jag också göra. Jag tolkar Jesus från Nasaret som ett partikulärt försök att bedriva precis det 

som Ratzinger efterlyser i sin föreläsning och således är den nödvändig för att förstå de 

metodologiska avvägningar Ratzinger gör i sin bok.  Det är symptomatisk att Joel Halldorf i den 

svenska debatten refererar till föreläsningen i samband med att han refererar till boken.39 Därmed 

kommer jag använda föreläsningen som en bakgrund för att förstå Jesus från Nasaret. 

Föreläsningen hölls 1988 i New York på tyska och en kortare översättning finns att tillgå gratis.40 

Ett år senare skrev Ratzinger en utvidgad text på sin föreläsning som nu finns i engelsk 

översättning, det är den som jag använder mig av.   

  Därmed har uppsatsen två källor som bakgrundskällor till de två böcker som startat debatterna:  

- debatten: Jesus – Guds son eller misslyckad profet? 

https://www.youtube.com/watch?v=VZGwtoEG9tI&t=1341s 

 
38 Då även den engelskspråkiga boken innebär en översättning från originalboken har jag utgått från den svenska 
översättningen. Dessutom vill jag fokusera analysen mot svensk kontext varav en bok på svenska helt enkelt 
möter syftet bättre än en engelsk.   
39 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 213 
40 https://www.firstthings.com/web-exclusives/2008/04/biblical-interpretation-in-crisis (hämtad 2019-09-30) 
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- Joseph Cardinal Ratzinger, "Biblical interpretation in Conflict" God’s Word: Scripture - 

Tradition - Office, Red P. Hünnerman och Th. Söding, övers H. Taylor 1:a uppl San 

Francisco: Ignatius Press, 2008.41 

1.5 Disposition  

Efter detta inledande kapitel kommer jag i kapitel 2 att framställa mina två bakgrundskällor. Detta 

för att ge en fördjupande förklaring till författares syn på metod som orsakat de två utvalda 

debatterna. Därefter framställs den redogörande analysen med text för text diakront i två kapitel. 

I kapitel 3 framställs den debatt som uppkom av Den okände Jesus och i kapitel 4 framställs ett 

urval av de texter som funnits i den debatt som Jesus från Nasaret orsakade. Efter att jag framställt 

varje text kommer jag i en sammanfattande analys att tydligt relatera till mina analysfrågor. 

Kapitel 5 innebär en komparativ analys där jag härleder olika positioner ur den redogörande 

analysen. I kapitel 6 kommer jag att föra en kritisk granskning och diskussion av de främsta 

argument och positioner som framställts i texterna.   

2. Bakgrundskällor 

Nu kommer jag att framställa Wassén och Hägerlands metodologiska argumentation i sin debatt 

samt Joseph Ratzingers metodologiska analys i samband med hans Erasmusföreläsning.  

2.1 Wassén och Hägerland - debatt med Stefan Gustavsson och James Starr  

Wassén och Hägerland instämmer i påståendet att Nya testamentet är den främsta källan till 

kunskap om den historiske Jesus och att denna källa ska bedömas som all annan antik litteratur, 

Hägerland lägger in som en markering att det gäller för historiska syften, vilket indikerar att 

Hägerland är öppen för att andra läsningar är möjligt i sammanhang som inte är 

historievetenskapliga. Moderatorn frågar om forskarens egen tro och attityd kan påverka 

tolkningen av källmaterialet och på det svarar Wassén och Hägerland att idealet är att det inte ska 

göra det men att det alltid finns en risk att det händer.42   

  Wassén och Hägerland blir kritiserad av Gustavsson för att de står för ett föråldrat akademiskt 

och exegetiskt paradigm. Wassén och Hägerland svarar att kritiken är missgrundad eftersom de är 

verksamma vid internationell forskning, de är en del av och påverkar samtidens exegetiska 

forskning. Hägerland menar även att deras bok bör förstås som en moderat exegetisk position 

 
41 Benedictus, Biblical Interpretation in Crisis är en annan engelsk översättning.    
42 Denna diskussion pågår mellan ungefär mellan minut 2-4 i debatten.  
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eftersom den varken ger uttryck för den mest skeptiska eller mest positiva förhållningssättet som 

finns representerat inom exegetisk forskning. Hägerland menar att de sätter hög tilltro till 

evangeliernas tolkningar men samtidigt konstaterar Hägerland att i den internationella 

forskningen händer det att icke-historiska syften, snarare konfessionellt och religiöst styrda syften 

förekommer som kan påverka forskningen. Det behöver man som forskare vara vaksam mot.43  

   Stefan Gustavsson kritiserar Wassén och Hägerland för att ha en attitydskillnad gällande 

evangelierna och andra antika källor så som Josefus och döda havsrullarna. Detta tillbakavisar 

Wassén och Hägerland och menar att de läser all litteratur från antiken med samma 

historievetenskapliga och kritiska attityd.44  

  Wassén och Hägerland är tillsammans med Starr och Gustavsson överens om att all 

historieskrivning innebär tolkning och därmed handlar inte denna debatt om evangelierna utgör 

efterhandskonstruktioner som är tolkade eller om man ska förstå evangelierna som autentiska 

vittnesbörd. Skillnaden är snarare hur man värderar traditionerna bakom evangelierna. Stefan 

Gustavsson och Starr menar att den formkritik som Wassén och Hägerland använder sig av är 

mer negativa (än dem själva) till möjligheten att det fanns faktakontroll inom traditionerna och 

Hägerland och Wassén instämmer implicit med det, tolkar jag det som, eftersom de inte svarar 

emot kritiken utan snarare fortsätter det spåret genom sina svar. Hägerland påminner om att det 

finns mer utbroderingar i Matteus än Markus som i sig pekar mot att efterhandskonstruktioner 

skapades. Wassén menar att evangelierna är skrivna flera årtionden efter Jesu död och 

traditionerna utvecklades och förändrades mycket, dessutom är evangelierna skrivna för att 

övertyga om att Jesus är Guds son varför än mer skepticism bör anläggas. Wassén återkommer 

också och menar att evangeliernas bilder av Jesus är så radikalt olika att det är omöjligt att förena 

dem. Därmed kan man inte utgå från att evangelierna baseras på ögonvittnen.45 Detta tema 

återkommer senare i debatten då Hägerland menar att harmonisering mellan evangeliernas bilder 

om Jesus är något teologer kan göra, men som historiker är det inte legitim forskning eftersom en 

historiker ska analysera varje källa för sig själv och då kan det inte finnas en förutsägelse om att 

de olika källorna ska kunna förenas för i sådana fall sysslar man med teologiska syften och inte 

historiska.46 Hägerland menar alltså här att teologi och historievetenskap har olika vetenskapliga 

spelregler för vad som är legitim forskning.  

  I debatten diskuteras Nya testamentets anspråk på att Jesus uppstod från de döda. Wassén 

förklarar då att en historiker inte kan ta med övernaturliga element utan allt ska förklaras utifrån 

 
43 Se från ungefär minut 8.  
44 Se från ungefär minut 10.  
45 Se ungefär mellan minut 13-22.  
46 Detta resonemang kan följas från ungefär minut 25.  
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ett inomvärldsligt sammanhang. Därmed är frågan snarare för en historiker: hur kunde 

människor tro att Jesus uppstått?47 Hägerland kommer in lite senare i frågan men påminner om 

fällan att försöka harmonisera mellan de olika källorna, det får inte en historiker göra. Här syftar 

Hägerland till Paulus anspråk på visioner om den uppståndne Jesus och de senare skrivna 

evangeliernas anspråk. Hägerland menar att anspråken har för olika karaktär, ”… det blir att 

jämföra äpplen och päron”. Vetenskapsteoretiskt och principiellt menar Hägerland att de som 

historiker inte tar ställning huruvida Gud finns eller inte men deras metod innebär att man inte 

tar med övernaturliga förklaringar.48 Wassén hakar i senare och instämmer att man inte kan ta 

med Gud som en förklaring eftersom de resultat de får fram ska fungera att lägga fram i en 

historievetenskaplig kontext och då skulle andra forskare inte kunna förstå resultatet. Därmed är 

en rimlig förklaring till den tomma graven, vilket de tror har en historisk kärna, att kvinnorna har 

gått till fel grav. Starr replikerar med att det inte är en historiskt trovärdig förklaring för då skulle 

människor ha kunnat påvisa misstaget i Jerusalem och avrättningen var en offentlig händelse. 

Wassén svarar att det minst troliga för en som arbetar som historiker är att något mirakel har 

inträffat. Det är principiellt viktigt menar Wassén att upprätthålla den metoden inom 

historieskrivning, lika lite som en historievetare kan skriva att Jupiter under antiken gjort något 

kan en exeget skriva att Gud har gjort något.49  

  Wassén och Hägerland får frågan om de gör det enkelt för sig om man på förhand bestämt sig 

för anspråken på mirakel inte är sanna. Hägerland svarar att om man ska forska på historiska 

frågor, måste historisk metod och teori gälla. Vetenskap, (inklusive historievetenskap säger 

Hägerland explicit) ska visserligen söka sanning menar Hägerland, men all sanning om 

verkligheten är inte tillgänglig för vetenskapen. Frågor som uppståndelsen och jungfrufödelsen är 

inte åtkomligt för historievetenskapen eller naturvetenskapen så den som önskar studera dessa 

frågor kan inte arbeta historievetenskapligt längre menar Hägerland. Wassén fyller i, att om Gud 

tas med som aktör blir det inte kommunicerbart, andra historiker skulle inte förstå resultaten. 

Frågeställningarna som man sedan ska historisk-kritisk undersöka får inte handla om sin egen tro, 

annars går det inte att forskare från olika trostraditioner ska kunna föra dialog.50 Gustavsson 

menar att förklaringar om uppståndelse är kommunicerbart och hänvisar bland annat till N.T. 

Wright och menar att vetenskap borde kunna undersöka de anspråk Nya testamentet gör om 

historiska händelser samt att Wassén och Hägerland, trots sin ansats, tar ställning genom sin 

metod. Då undrar Gustavsson om inte olika förklaringsmodeller skulle kunna få plats inom 

 
47 Se från ungefär minut 27.  
48 Se från minut 31 
49 Se från minut 32 
50 Se från minut 35 
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vetenskapen varav ett gudsingripande är en av flera förklaringsmodeller. Wassén svarar att det då 

inte skulle vara historievetenskapligt. Wassén menar att om trosfrågor finns med i analysen är det 

inte längre en del av historievetenskapen.51  

  Moderatorn Eskil Franck frågar om Wassén och Hägerlands ställningstaganden är knutna till 

några vetenskapsfilosofiska ideal. Hägerland instämmer och förklarar att så är fallet och att det är 

knutet till upplysningen och den vetenskap som utvecklats sedan dess. Wassén fyller i och säger 

att olika vetenskapliga discipliner har olika spelregler och Wassén och Hägerland följer sin 

disciplins villkor. Lika lite som en läkare ta med en övernaturlig förklaring kan en historiker göra 

det. Uppståndelsen kan inte vetenskapligt studeras men om man tror på den eller inte, det är en 

annan sak.52 Lite senare i en diskussion så vill Starr framhäva tolkningskomplexiteten när det 

gäller orsak och verkansförklaring, Starr menar att det är lättare att upptäcka verkan än orsak, då 

svarar Hägerland att en historiker måste vara försiktig eftersom metod och källmaterial inte ger 

forskaren möjlighet att kunna förklara kausaliteten men det betyder dock inte att i brist på 

naturliga förklaringar kan man fylla igen förklaringsluckan med en övernaturlig förklaring.53  

  Debatten går vidare och de börjar diskutera Nya testamentets mirakelanspråk. Hägerland menar 

då att det är viktigt att skilja på naturunder och andra underberättelser. Hägerland menar att 

mirakelberättelser verkar ha funnits med hela tiden men att med tiden blev berättelserna mer och 

mer osannolika. Men att Jesus på olika sätt kan ha utfört under, att få stumma tala eller att 

människor upplevde det så, det är mycket sannolikt. Wassén fyller sedan i och menar att detta 

inte är en övernaturlig förklaring. Snarare har människor uppfattat händelserna som 

övernaturliga. Senare kommer Hägerland tillbaka på detta ämne och menar att helare som kan få 

förlamade att gå igen med mera är fenomen konstaterade inom kulturantropologi, således kan 

man göra en slags skiktning mellan olika underberättelser, eftersom ”… att döda uppväcks, det 

finns inte.”.54 Wassén påminner i diskussionen om placeboeffektens starka inverkan varav den 

skulle kunna vara en förklaring till vissa underberättelser.55  

  Debatten övergår till en diskussion om Jesu självförståelse. Wassén säger att evangeliernas 

framställning säger något om den för traditionen dåvarande syn på vem Jesus var, och att 

forskaren bör försöka komma bakom det för att kunna nå Jesu egen förståelse. När det görs inser 

forskaren enligt Wassén att Jesu budskap handlade om ett kommande rike och att Jesus ser sig 

själv ha en särskild roll i detta nya rike och denna tanke försvinner inte när Jesus dör utan 

förändras. Wassén menar att Jesus budskap var att Guds rike skulle komma medan lärjungarnas 

 
51 Se från minut 39 
52 Se från minut 43 
53 Se från minut 45 
54 Se från 55:29  
55 Diskussionen om mirakel kan ses från och med minut 46 
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budskap blev Jesus som Kristus och talade om hans rike. Starr menar att ny forskning visar på en 

dubbelhet i Jesu självförståelse, att det är rimligt att tänka sig att Jesus såg sig själv som Guds son. 

Hägerland instämmer i att synen om att den höga kristologin utvecklades under en mycket lång 

tid förmodligen inte är sanna utan att dessa element om Jesu höga kristologiska självförståelse 

finns tidigt inom traditionerna. Men som historiker ska man komma under dessa traditioner som 

trots allt har utvecklats och förändrat berättelsen om Jesus.56 

  Som avslutning på debatten släpps publiken in och ställer frågor. En åhörare frågar då om det 

finns bevis för att Jesus inte uppstod, då förklarar Wassén att så inte är fallet men det finns heller 

inga bevis för att Jesus uppstod. Moderatorn undrar om uppståndelsen därmed är en trosfråga, 

och då svarar Hägerland jakande på den frågan.57 Jag tolkar det som att Wassén och Hägerland 

tillskriver uppståndelsen en icke-empirisk och eller icke historiskt åtkomlig karaktär, den är helt 

enkelt inte möjlig för historievetenskapen att ta ställning till vilket ligger delvis i linje med vad de 

sagt innan om vad som är åtkomligt för vetenskap men inte i linje med Hägerlands påstående om 

att uppståndelse från de döda inte finns.  

  En annan fråga ställs riktat till Wassén och Hägerland och frågan är om deras metod innebär ett 

harmoniseringsförfarande mellan det historiska materialet och en naturalistisk historiesyn, och 

om det då finns en risk att en världsbild styr forskningen och att man därmed missar historisk 

sannolikhet i sin källa. Hägerland svarar att så är fallet, deras forskning kan kallas för 

harmoniseringsförfarande eftersom de är historiker. Sedan undrar Hägerland om det inte i frågan 

ligger syften som inte är av historievetenskapliga utan snarare baserade på tro. Hägerland säger: 

”Undrar om man får den typen av frågor i något annat sammanhang än när man försöker arbeta 

historiskt med just Bibeln… Koranen möjligen också.” Eskil Frank frågar då hur Hägerland 

tolkar detta, varav Hägerland svarar: ”Jag tolkar det som att det finns starka intressen som inte är 

av primärt historievetenskaplig natur.” Eskil Frank undrar om det handlar om att ”Tron slår 

igenom på bekostnad av historien?” Hägerland instämmer.58  

2.2 Joseph Ratzinger - Biblical interpretation in conflict  

Ratzinger inleder sin föreläsning med att citera från en skönlitterär berättelse av Soloviev, där 

antikrist framträder som en exeget från Tübingen. Med detta vill Ratzinger som jag tolkar det, 

visa allvaret i debatten om korrekt bibelutläggning. Ratzinger menar att upplysningen trots sin 

optimism och ideal om objektivitet inneboende haft axiom som försvårat möjligheten till en 

 
56 Se från minut 59 
57 Se från 1 timme och 6 minuter in  
58 Se från 1 timme och 11 minuter  
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korrekt förståelse av Bibeln. Ansatsen inom modern exegetik var att nå den historiska sanningen 

bakom texterna, och därmed skulle metoden leda till sannare resultat än kyrkans traditionella 

förståelse. Emellertid blev mängden motsägande hypoteser och förklaringar högst påtaglig. 

Metoden har enligt Ratzinger exkluderat tron, den antar att Gud inte kan kliva in i historien, vara 

en faktor och förklaring. Detta menar han står i strid med Bibelns egen förståelse, där Gud har 

uppenbarats och är aktiv i den mänskliga historien. Exegetiken är således i en situation där man 

försöker säga vad Bibeln borde säga, inte vad den de facto säger och det har gjort att teologi ofta 

försöker ha axiom befriade från exegetikens resultat,59 men Ratzinger undrar hur bra teologi som 

egentligen kan härledas om teologin huggit av sig sin sanna rot, nämligen bibelutläggning. 

Ratzinger beklagar att historisk-kritisk metod används som ursäkt för att bryta ner Bibeln i olika 

och oavhängiga beståndsdelar. Ratzinger menar att det gynnar fundamentalism som kan 

konstatera att historisk-kritisk metod inte har rätt utgångspunkter och därmed strunta i dess 

resultat. Ratzinger hävdar bestämt att när exegetik förutsätter att historien inte har liv, blir 

tolkning godtycklig, det bör råda harmoni mellan historisk analys och hermeneutik, Ratzinger vill 

eftersträva en syntes. Emellertid menar han att ideologisk läsning, så som feministisk läsning är 

en materialistisk läsning som inte löser situationen, den frågar inte efter textens sanning, utan dess 

användbarhet, och behandlar således texten som något utan mening i sig. Ideologisk och 

psykologisk läsning av Bibeln är ofta i sig beviset på exegetikens kris. Modern exegetik är 

konstruerat utifrån en önskan om att frigöra sig från kyrklig intervention och på så sätt framställs 

traditionell läsning och vetenskaplig läsning som en olycklig dikotomi enligt Ratzinger. I 

föreläsningen hävdar Ratzinger att en syntes bör vara möjlig och att traditionell läsning inte ska 

ses som någon förvetenskaplig läsning.60 En sådan syntes som Ratzinger eftersträvar menar han 

inte är ett nytt projekt men samtidigt säger han att det inte finns någon som framställt en 

tillräckligt god lösning på situationen. Uppgiften beskriver han som att: bejaka historisk-kritisk 

metod och som samtidigt överstiga metodens begränsningar. Att klara den uppgiften kräver en 

generations reflektion menar Ratzingers och hans syfte med föreläsningen är att ge viss riktning 

som han tror att den reflektionen behöver.  

  Ratzinger säger att en eklektisk hållning är inadekvat. Att ta det man gillar från historisk-kritisk 

metod och det man gillar från kyrkans tradition löser inte dilemmats grund och leder enligt 

Ratzinger till fortsatt godtycklighet. Istället hävdar Ratzinger att det kritiska tänkandet bör vändas 

inåt, mot exegetiken och den historisk-kritiska metoden självt, en diakron självkritik och således 

utsätta metoden för en nödvändig rening från betungande hypoteser som förvirrar disciplinen. Ur 

 
59 Ratzinger menar att Paul Tillich teologi är ett exempel på det. 
60 Ratzinger God's Word, s. 91-99. Ratzinger ger här inga direkt argument för varför en syntes är möjlig. Jag 
tolkar det som att Ratzinger menar att hela hans föreläsning ska ses som ett kumulativt case för sin tes.  
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detta bör exegetiken inse absurditeten i idén om fullständig objektivitet menar Ratzinger, 

eftersom historia som material inte finns tillgängligt på ett sätt som naturvetenskaplig metod 

förutsätter, och att historikern inte kan erhålla kunskap om den utifrån utan forskaren måste 

engageras in i historien. Engagemang är ett rekvisit för kunskap och därför är frågan vilken sorts 

inblandning som är önskvärd, ett engagemang som klarar av att höra budskap från förr i Bibeln.61 

Om denna självkritik riktas mot modern exegetik lär grundsatserna klarna fram eftersom den 

moderna exegetikens resultat enligt Ratzinger ofta speglar forskarens budskap snarare än bibelns 

budskap. Ratzinger tror inte att denna process kommer leda till skepticism utan ödmjukhet och 

bättre metoder.62  

  Ratzinger vill exemplifiera potentialen i projektet genom att kritisk analysera stora tyska tänkare, 

Bultmann, Dibelius och sedan Kant. Ratzinger menar att Bultmann och Dibelius har 

gemensamma axiom, båda ställer händelse och proklamation i motsats till varandra och båda 

prioriterar proklamationen. Ett annat axiom är att enkelhet ska förstås som mer äkta än 

komplexitet. En förståelse som Ratzinger menar innehåller evolutionslärans logik samt är absurd 

eftersom idéhistorien har bevisat att så inte alltid är fallet.63 Anledningen till deras framgång ligger 

i den moderna vetenskapens filosofi och tradition, menar Ratzinger, att humanvetenskaper och 

naturvetenskaper skulle ha samma spelregler gjorde att de två nämnda tänkarna aldrig behövde 

analysera huruvida exempelvis mirakel hade skett eller inte. Istället skulle de förklara varför och 

hur berättelserna kommit till. Vetenskapen hade enigt Ratzinger blivit en världsbild som kunde 

säga vad som faktiskt hade hänt och inte hänt. Ratzinger identifierar Kants metafysik och 

epistemologi som ursprunget till detta. Den leder till ”reductio historiae in philosophiam”,64 en 

reduktion av historien till filosofi genom filosofi. Det innebär en filosofisk censur eller 

tvångströja som anger vad historien egentligen säger. Människan kan inte längre ta emot 

gudomlig kommunikation i sig utan det måste ges en annan förklaring. Bibeltolkningsdebattens 

kärna är således en filosofisk debatt om verkligheten, menar Ratzinger. Exegetikens situation 

måste enligt Ratzinger överbryggas, alltså går det inte att bara ta ett steg tillbaka och läsa bibeln 

som man gjorde före upplysningen, men samtidigt är det en lögn menar Ratzinger att tro att 

historisk vetenskap i seriös mening började existera i och med Kant. Kyrkofädernas allegoriska 

exegetik och medeltida filosofi kan vara användbart.65  

 
61 Ratzinger God's Word, s. 101 I boken är det översatt till ”involvment”, vilket jag här kallar för engagemang.  
Ratzinger framställer här idealet: ”… an involvment… in which an inner understanding with the past allows the 
ears to be clear for their message.”  
62 Ratzinger God's Word, s. 99-103 
63 Ratzinger God's Word, s. 104-106  
64 Ratzinger God's Word, s. 113 
65 Ratzinger God's Word, s. 111-114 
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  Ratzinger vill konstruktivt tillföra idéer för en filosofi och hermeneutik som inte är främmande 

för texten, en som enligt honom är mindre godtycklig och ger oss goda förutsättningar att lyssna 

in texterna bättre. Exegetiken bör undvika att som nu görs: läsa texten med facit, en filosofi som 

anlägger ett raster för vad som kan ha hänt i historien. Exegeten bör inte a priori utesluta Gud 

från historien utan ta in det, som Ratzinger kallar: djup, som bibeln besitter. Då får vi enligt 

Ratzinger en mer öppen filosofi, fri från dogmer som förment gör anspråk på hög vetenskaplig 

standard. Alltså ska exegeten vara öppen för bibliska fenomens radikalitet. Relationen mellan ord 

och händelse bör förstås på ett nytt sätt, händelsen kan inte anses vara irrationell i en annan sfär 

där stängd regelbundenhet råder menar Ratzinger. Ett sådant tänkande kan bara och bör endast 

vara sant inom naturvetenskaplig metod. Mot detta framställer Ratzinger Thomas av Aquinos 

teleologiska förståelse av universum. Aquino menar att ting har en mening inneboende i sig som 

kommer fram när tinget når sitt telos. Men för detta krävs Gud som ger historien en mening och 

Aquino menade att Kristus liv och gärning är en sådan princip som ger historien och framtiden 

en enhet och förståelighet. På så sätt kan mening i den hebreiska bibeln framstå först i och med 

Kristus menar Ratzinger. Händelse kan därmed i sig vara ett Ord menar Ratzinger via Aquino. Ur 

detta resonemang följer menar Ratzinger att ord och händelse ska förstås som lika äkta. Något 

annat innebär doketism, eftersom Kristi mänskliga existens hamnar i en sfär som är irrationell, 

utan mening. Skriftens enhet försvinner också och det går emot skriftens egen logik som anser att 

Nya testamentet enbart finns på grund av den hebreiska bibelns löften, menar Ratzinger. 

Principen analogia scripturae är då användbar säger Ratzinger, mekanisk filosofi bör mötas av 

teleologi. Texttolkning har två processer, först kontextanalys sedan måste tolkningen förstå att 

historien binds samman i Kristus liv och gärning. Om denna harmoni kan råda så har exegeten 

förutsättningar för att förstå Bibeln. Medeltidens teologi försummade del ett, moderniten del två 

och båda inriktningar har visat sig leda till godtycklighet och således är en symbios önskvärd 

pläderar Ratzinger. Med symbiosen kan man förstå bibeln rätt: att det är människoord som 

vittnar om Guds uppenbarelse och då kan det finnas mening som författarintentionen inte hade 

för avsikt att finnas med.  

  Projektet kan enligt Ratzinger vara en väg för att komma ifrån exegetikens situation, som 

innebär att modernitetens misstag blivit upphöjda till dogmer och när icke-exegeter kritiserar dem 

så stämplas de som vetenskapliga hädare, att de begår en vetenskaplig synd.  

  Ratzinger avslutar sin föreläsning med att ge några konkreta riktningar för den kommande 

symbiosen: exegetiken måste belysa sina filosofiska grundsatser och omvärdera sina resultat och 

axiom. Den bör erkänna sig själv som historisk disciplin, inte naturvetenskaplig och därmed är 

exegetikens historia en del av exegetiken. Filologisk och litterär metod är nödvändigt men 
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tolkaren måste förstå filosofiska implikationer. Exegetiken behöver nu inte fler hypoteser om 

texters Sitz im Leben, om tradering eller källor, utan energi bör riktas in mot exegetiken så att 

disciplinen kan avgöra vilka hypoteser som är användbara i framtiden och utifrån dessa kan 

exegetik och systematisk teologi arbeta i synergi igen, och på så sätt nå en korrekt förståelse av 

Bibeln. Exegetiken måste en gång för alla erkänna att de genom sin metod inte står på neutral 

observationsgrund, och deras arbete kan aldrig ses som något som inte är en del av historien i sig 

och kyrkan. Om Exegetik ska vara teologi måste tron få vara en tolkningsnyckel, utan dogmatisk 

styrning, på så sätt låta Bibeln få vara vad den är.66  

3. Den svenska debatten 

Nu kommer jag att redogöra för den debatt som uppstod i Sverige i och med Wassén och 

Hägerlands bok Den okände Jesus.  

3.1 Wassén och Hägerland - Den okände Jesus  

Wassén och Hägerland anger redan på första sidan vad som är bokens syfte och samtidigt ger de 

en indikation på sin metod:  

 
I denna bok utvärderar vi vad som kan vara historisk troligt och vad som måste vara en annan sorts 
berättelse. För vissa historier om Jesus, som att han gick på vattnet eller förvandlade vatten till vin, är 
ju omöjliga att få ihop med en vetenskaplig syn på världen. De flesta av oss har nog en naturligt kritisk 
attityd till mirakel och uppfattar inte historier som dessa som beskrivningar av något som faktiskt 
hänt.67 

 

En vetenskaplig syn på världen enligt Wassén och Hägerland är förknippat med att händelser ska 

förstås utifrån en naturalistisk regelbundenhet. Påståenden som inte lever upp till det behöver 

ersättas med en förklaring som är möjlig att förena med vetenskap. Den metod de arbetar med 

innebär att alla källor från antiken ska hanteras likadant. För att komma åt sanningen om den 

historiske Jesus måste forskaren komma bakom det som finns i vägen: evangelisternas 

föreställningar om övernaturliga ingripanden, samt kyrkans tradition.68 Därmed är, menar Wassén 

och Hägerland, Jesu död slutet på vad som kan sägas om den historiske Jesus.69 

Trosföreställningar med övernaturliga inslag är, enligt Hägerland och Wassén, att förstå som 

 
66 Ratzinger God's Word, s. 114-126 
67 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 12 
68 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 13 
69 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 15; s. 180 Det som påstås att Jesus som uppstånden sagt, är 
uppdiktat av evangelisterna.  
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irrationella.70 Evangelierna som material måste behandlas kritiskt eftersom de utgör ”… 

propagandamaterial”,71 och vissa påståenden och berättelser ska betraktas som ”… skröna,..”,72 

de kan inte förstås som någon neutral historisk skildring. De är trosdokument, skrivna av troende 

för att få andra att tro på Jesus, vilket sänker trovärdigheten. Historievetenskapliga forskare vill i 

så stor utsträckning som möjligt använda källor som inte är vinklade, neutralitet är idealet.73  
 

Evangelierna är religiösa skrifter som är författade av starkt troende människor. Deras uppgifter kan 
inte utan vidare accepteras som historiskt tillförlitliga.74 

 

Exempelvis menar Wassén och Hägerland att olika element i berättelsen om Jesu födelse 

inte är av historisk art utan skrivet för att få fram en teologisk poäng. Skattskrivningen är 

en uppdiktad litterär berättelse, att en massaker av pojkar skulle skett finns inte i någon 

annan källa men framstår, menar Hägerland och Wassén, som en nödvändig 

bakgrundsfond, uppdiktad av evangelisten Matteus, för att visa att Jesus är den nye 

Moses.75 Wassén och Hägerland menar emellertid att det inte finns skäl utifrån det att anta 

att den historiske Jesus aldrig existerat.76 Nya testamentet är enligt Wassén och Hägerland 

ett resultat av olika traditioners traderande av florerande berättelser och ett av kriterierna 

för att kunna utröna huruvida en tradition kan innehålla historisk sanning är att påståenden 

ska stämma överens med judisk kontext.77 Dessa traditioner innehåller hinder för åtkomst 

till den historiska sanningen eftersom händelser efter Jesu död påverkar hur de 

nytestamentliga författarna framställer Jesus. När Jesus framställs i dispyt med fariséer är 

det snarare ett bråk mellan den tidiga kyrkan och fariséerna som kommer till uttryck, inte 

något som den historiske Jesus gjorde.78 Alltså är Jesus som evangelierna beskriver en 

blandning av olika historiska händelser både relaterat till och inte till den historiske Jesus 

samt med den tidiga kyrkans reflektion och förkunnelse, menar Wassén och Hägerland. 

Det får utslag även i Jesu liknelser, det är en svår uppgift att urskilja äkta från oäkta 

Jesuspåståenden eftersom evangelisterna tagit sig stora friheter med att tillskriva Jesus 

 
70 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 30. Åtminstone trosföreställningar som innehåller onda andar 
som förklaringsmodell till sjukdom, rationell förklaring är medicinsk förklaring.   
71 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s 13 
72 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 12 exemplet de använder är Matt 27:53 
73 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 38 
74 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 63 Till trots menar Wassén och Hägerland att de fyra evangelier 
som finns i den kanoniserade samlingen, Nya testamentet, är den främsta källan till den historiske Jesus. Av 
dessa är de synoptiska evangelierna mer trovärdiga.  
75 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 16; 63. Det är inte alltid som Wassén och Hägerland ger 
argument för sina slutsatser angående evangeliernas olika berättelser, exempelvis konstaterar de bara kortfattat 
att dialogen mellan Jesus och den samariska kvinnan är påhittad. Se s. 26 
76 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 68 
77 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 39; 70 
78 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 49 
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påståenden.79 Samma sak gäller Bergspredikan, menar Wassén och Hägerland, som ska ses 

som ett uttryck för förföljelsen av den tidiga kyrkan men andemeningen kommer 

förmodligen från den historiske Jesus.80 Berättelserna om när Jesus blir tillfångatagen och 

förhörd säger mycket om den spänning som rådde mellan Jesustroende och det judiskt 

religiösa ledarskapet, alltså inte bara om vad som faktiskt hände i Jesu liv.81   

  Wassén och Hägerland tolkar Johanneslitteraturen som allra minst historiskt trolig när det 

kommer till vad Jesus kan ha sagt eller inte sagt. Johanneslitteraturen innehåller element 

som saknas i Paulinsk och synoptisk litteratur. Johanneslitteraturens Jesuspåståenden är 

påhittat av författaren, det har forskningen enligt Wassén och Hägerland starka skäl att 

anta.82 Jesuspåståenden i denna litteratur är för teologiskt belastat men dess pricksäkerhet 

gällande geografi och platser indikerar att litteraturen fångat upp traditioner som möjligen 

härrör ifrån Jesu lärjungar.83  

  De resultat som Hägerland och Wassén framställer ska enligt dem själva inte förstås som finala 

bevis, de menar att det inte går att göra så starka sanningsanspråk. Metoden ska utkristallisera ”… 

vad i evangelierna som har en historisk kärna...”,84 samt analysera vad det som beskrivs i 

evangelierna betydde i sin kontext. I och med detta är bokens resultat om den historiske Jesus, 

genom sin metod förankrad i samtida och internationell vetenskap, således är boken också enligt 

författarna en unik bok i svensk kontext.85  

  Evangelierna har inte någon auktoritet som går över forskares historiska teorier. Exempelvis 

ställer Wassén och Hägerland mot Lukasevangeliets anspråk på att Jesus kunde läsa med det 

forskning har kommit fram till, som säger att enbart var tionde person kunde läsa. Wassén och 

Hägerlands slutsats är att det på så sätt är osannolikt att Jesus kunde läsa.86 Angående den sista 

veckan framställs i evangelierna Pilatus, enligt Hägerland och Wassén, som en snäll och 

tillmötesgående ståthållare. Det stämmer inte överens om vad Wassén och Hägerland finner i 

historisk forskning om Pilatus utifrån annan litteratur, således är evangeliernas Pilatusbild 

historiskt falsk. Däremot argumenterar Hägerland och Wassén för att berättelsen om Barabbas 

bör ha en historisk bakgrund fast förklaringen av händelsen är falsk, inte någonstans nämns en 

 
79 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 117 
80 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 120-123 
81 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 180 
82 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 81 
83 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 104 
84 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 14 här är jag osäker på vad Wassén och Hägerland menar med 
just historisk kärna. Huruvida det är vad som kan komma fram ur historievetenskapliga metoder eller vad som 
verkligen har hänt eller om det ska förstås som synonymer.  
85 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 12-15  
86 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 30 ungefär samma förklaring ges implicit på s. 97 
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praxis av romersk makt att göra så. Snarare ska det förstås som en bearbetning av den tidiga 

Jesusrörelsen, som kämpat med att förstå händelseförloppet.87   

  I och med att Wassén och Hägerland utgår från att materialet är så vinklat och osäkert måste 

forskaren ha en metod för att komma fram till vad som är rimligt ur ett historievetenskapligt 

synsätt. Wassén och Hägerland framställer samtidskriteriet: desto tidigare en källa är skriven 

relaterat till händelsen desto mer trovärdig är den. Utifrån samtidskriteriet konstaterar Wassén 

och Hägerland att evangelierna fallerar eftersom de är skrivna ungefär mellan 35 till 70 år efter 

den historiske Jesus död men de muntliga traditionerna som florerat hos de Jesustroende och 

som föregår evangelierna kan bära spår som är äldre, vilket då gör evangelierna till viktiga källor. 

Wassén och Hägerland menar att idealet för en forskare är att finna oberoende källor för att 

kunna styrka ett påståendes trovärdighet, emellertid verkar evangelierna stå i beroendeställning till 

varandra, de har tagit intryck av varandra, därmed fallerar evangelierna utifrån metodens 

beroendekriterium. Wassén och Hägerland förklarar att Markus (i någon version) samt en okänd 

källa – Q -har använts av både Matteus och Lukas. Deras beroende är inte nödvändigt av litterär 

art, att Evangelisterna läst varandra utan snarare att de har tagit intryck från en gemensam 

tradition som inte härleds till ögonvittnen men traditionen kan innehålla exempelvis autentiska 

Jesusord.88  

  För att kunna utvinna historisk kunskap argumenterar Wassén och Hägerland för att forskaren 

måste gallra bort alla inslag som går emot det vi idag verkligen vet, det är källor som innehåller 

påståenden som är:  

 
… uppenbart orimliga i ljuset av vad vi redan med säkerhet vet…är… fulla av sådant som är orimligt, 
inte minst utifrån dagens naturvetenskapliga kunskaper om hur världen fungerar.89  
 

Man kan emellertid inte strunta i dokumenten som helhet på grund av detta, menar de, eftersom 

då skulle forskarna inte kunna utvinna någon kunskap om antiken med sina världsbilder. 

Forskarens uppgift är hävdar Wassén och Hägerland, att komma bakom dessa element, och ge 

dem en rimlig förklaring. Alla element av ingripande från utomvärldsliga aktörer rensas bort och 

händelseförloppet ges istället en förklaring utifrån en naturvetenskapligt acceptabel kausalitet.90 

Huruvida dessa övernaturliga aktörer existerar eller inte, är inte något som Wassén och Hägerland 

ser som sin roll att ta ställning till utan deras uppgift är att bibehålla en distinktion mellan vad 

 
87 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 197-199 
88 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 63-78 
89 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 78  
90 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 79: ”… varje skeende ska kunna förklaras som verkan av en känd 
inomvärldslig orsak, och dit hör inte övernaturliga väsen.” 
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som hände och hur det har religiöst motiverats eller förklarats.91 Exempelvis menar Wassén och 

Hägerland angående berättelsen om när Jesus träffar en fastkedjad man i Gerasa, som var besatt 

av demoner, får forskaren konstatera att den senare detaljen är påhittad eller inbillad men att en 

man med udda beteendemönster skulle vara fastkedjad utanför stan är historiskt rimligt.92 

  I och med källmaterialets tendentiösa karaktär hävdar Wassén och Hägerland att påståenden 

som inte verkar gynna evangeliernas syfte är trovärdiga. Exempelvis sägs Jesus kalla sig själv för 

människoson, något som Jesusrörelsen senare inte verkar benämnt Jesus som, därför styrker det 

trovärdigheten att Jesus faktiskt har kallat sig själv för människoson. Även pinsamhetsfaktor 

styrker historisk trovärdighet. Påståenden om att Jesus blev döpt av Johannes döparen, blev 

förrådd av en av sina egna lärjungar, att folket i Kafarnaum inte trodde på honom, att Jesus 

upplevde ångest i Getsemane och Petrus förnekelse är sådant som verkar vara pinsamt för 

evangelisterna. Evangelisterna försöker finna teologiska förklaringar till händelserna, men att det 

har hänt är ur ett historievetenskapligt perspektiv rimligt. Antagligen har det, menar Wassén och 

Hägerland, varit en så stark del av traditionen att evangelisterna inte kunnat utelämna 

händelserna.93 Det mest flagranta av allt är förstås korsfästelsen. Det är historiskt mycket 

trovärdigt att korsfästelsen har hänt, det finns ingen känd anledning menar Wassén och 

Hägerland, till varför det skulle vara uppdiktat.94 

  När anspråk görs som kopplas till eller förklaras via den hebreiska Bibeln tolkar Wassén och 

Hägerland det som uppdiktat. Det kan finnas lager av historisk sanning, som sedan av 

evangelisten med eller utan traditionen lägger på en förskönande teologisk förankring. 

Exempelvis nämns att evangelierna är entydiga om att Jesus utvalde sina lärjungar men att han 

ska ha citerat den hebreiska Bibeln i samband med det, då handlar det snarare om att evangelisten 

vill framställa Jesus i relation till den bibliska traditionen istället för att ge en korrekt historisk bild 

av händelsen.95 Men att Jesus själv valde sina lärjungar är historiskt rimligt.96 Samma sak, menar 

Wassén och Hägerland, gäller för konflikten att Jesus helade på Sabbaten, dialogen verkar vara 

uppdiktad men en sådan konflikt passar in i kontexten så det är en historiskt rimlig berättelse 

samt att det nämns på flera ställen med styrker historiciteten, traditionen som bär berättelsen kan 

mycket väl vara gammal.97  

 
91 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 79-80 
92 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 127 (Mark 5:1-20)  
93 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 82-85; 107; 167; 191-192 
94 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 179 
95 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 103 
96 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 94 
97 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 148-149. Samma sak gäller Jesu syn på skilsmässa, s. 152. 
Däremot passar inte evangelisten Markus berättelse om att Jesus skulle sagt att all föda är ren in i kontexten, 
därför förklaras den som uppdiktad. s. 160-161.  
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  Önskan om att införliva Jesus i den hebreiska bibeln blir särskilt uppenbar, enligt Wassén och 

Hägerland, i berättelsen om Jesu död, där som nämnt, evangelisterna och traditionerna kämpat 

med att förstå varför det blev som det blev. Exempelvis, hävdar Wassén och Hägerland, har det 

inte stått några kvinnor nära vid Jesu korsfästelse, ur ett historievetenskapligt perspektiv är det 

den rimliga slutsatsen.98 Därför är alla påståenden och dialoger från korsfästelsen fiktiv vilket 

också styrks genom alla referenser från Septuaginta konstaterar Wassén och Hägerland.  

  Hägerland och Wassén menar på att det är historiskt trovärdigt att Jesus kunde hela människor, 

och i vissa fall bota. Vad de menar med det är att Jesus kunde bota människor som led av 

exempelvis kortvarig feber. Sådana påståenden kan innehålla spår av sanning. Detta eftersom det 

är möjligt att sätta in i en inomvärldslig, naturvetenskaplig förklaringsmodell.99 Det är historiskt 

möjligt att Jesus botade människor med åkommor som inte grundade sig i fysiska skador utan 

psykiska och eller sociala orsaker och tillstånd. Att människor trodde och upplevde att Jesus 

kunde göra sådant är historiskt sannolikt.100 Ett helande handlar, enligt Wassén och Hägerland, 

om människors upplevelse av vad som hände. Ett förhållningssätt de anser ger forskaren friare 

händer att hantera källmaterialet, eftersom de då inte behöver analysera de medicinska ramarna 

för vad som verkligen kan ha hänt. Det går helt enkelt som historiker att konstatera att Jesus 

verkar haft förmåga att hela människor, åtminstone de människor som trodde på denna 

förmåga.101 Jesu framgång, menar Wassén och Hägerland, verkar ha varit avhängig förtroendet 

han mötte. De gånger det står att Jesus inte vill utföra under, ska enligt dem, snarare förstås som 

att han inte var kapabel till det.102 Wassén och Hägerland menar att detta är rimligt utifrån vad vi i 

känner till idag om placeboeffekt, och de flesta av helandeberättelserna är av sådan art att 

placeboeffekt rimligen är förklaringen till händelseförloppen.103 

  Att Jesus blev känd och populär som helare är också, menar Wassén och Hägerland, en rimlig 

förklaring till varför han blev dödad. Jesus ansågs störa den politiska ordningen och samlade 

många människor.104 Dessutom är, konstaterar Wassén och Hägerland, en stor andel av 

källmaterialet om Jesus präglat av just helandeberättelser, därför bör det finnas en viss historisk 

sanning bakom, även om resultatet som vi kan läsa i evangelierna inte är neutrala 

historieskildringar, utan har olika lager av teologi, reflektion och proklamering inbakad i sig.  

 
98 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 201 
99 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 31 ”…inte omöjligt att Jesus tillfälligt kunde “bota” somliga 
malariasjuka. Det kan därför ligga ett korn av sanning i Markus skildring…”  
100 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 79 
101 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 128-129 
102 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 133 Här finns det en skillnad mellan de synoptiska evangelierna 
och Johannesevangeliet. Johannesevangeliet har mer prägel av att Jesu under väckte tro vilket är historiskt 
orimligt enligt författarna.  
103 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 134 
104 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 99  
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  Naturunder hanterar Wassén och Hägerland annorlunda, eftersom de är en annan kategori än 

helandeberättelserna. Naturundren är a priori historiskt falska: 

 
 Hur man än vänder och vrider på dessa berättelser är det klart att de gör påståenden som är 
oförenliga med vår naturvetenskapliga kunskap om hur verkligheten är beskaffad.105  

 

Wassén och Hägerland menar att naturundren inte skall ges någon psykologisk förklaring, 

att människor upplevde händelserna utan de ska förstås som messiasmotiverande litterära 

framställningar med inspiration från den hebreiska bibeln.106 De är, argumenterar Wassén 

och Hägerland för, resultatet av reflektion om vad det innebar (för den tidiga kyrkans 

övertygelse) att Jesus uppstått från de döda, då hämtade evangelisterna litterärt stoff från 

den hebreiska bibeln.107 Naturunder kan inte, menar Wassén och Hägerland, förklaras på 

ett rationellt sätt men berättelsen har teologisk relevans varav evangelisterna därför skrivit 

dem.108   

  Jesus är enligt Wassén och Hägerland att förstås som en profet vars verksamhet 

resulterade i ett misslyckande.109 Jesus ville förbereda folket på en ny tid, då Guds rike 

skulle komma och började därmed förbereda en ny ordning med tolv apostlar som i sig 

representerade de judiska stammarna. I och med misslyckandet så försvinner också de 

flesta av dessa apostlar ur historien.110  

  Det finns på så sätt en spänning och eller ett gap mellan den historiske Jesus och den 

tidiga kyrkans proklamation om Jesus, enligt Wassén och Hägerland. De konstaterar att alla 

Jesustroende i den tidiga kyrkan, bekände att Jesus var Messias, men det verkar som att den 

historiske Jesus själv aldrig gjorde sådana anspråk. De synoptiska evangelierna, främst 

Markusevangeliet, löser denna spänning enligt Wassén och Hägerland genom att påstå att 

messiasidentitet var något Jesus höll hemligt. När vi i Markus möter Jesus fråga om sin 

identitet så är det antingen en fiktion som evangelisten framställer eller var Jesus själv inte 

säker på sin identitet, alternativt växte denna förståelse fram hos Jesus och hans rörelse. 

Här är Wassén och Hägerland ganska försiktiga, de menar också att det är möjligt att Jesus 

väntade sig en annan så kallad människoson som skulle komma efter hans död, men när 

Jesus väl dött så kopplade hans rörelse denna väntade individ till Jesus själv. Ett 

missförstånd alltså. Samtidigt nämner Wassén och Hägerland att i synnerhet när man tittar 

 
105 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 80 
106 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 81 
107 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 133 
108 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 136-138; 141 
109 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 109 
110 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 109-110; 123; 218 
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på berättelserna om Jesus sista vecka i livet så kan det anas en medvetenhet hos Jesus att 

hans roll är en messiansk kungs-gestalt.111  

  Wassén och Hägerland menar att när det kommer till berättelser om den uppståndne 

Jesus i evangelierna är det osammanhängande uppgifter men de har en historisk bakgrund 

som bäst förklaras genom forskning på just sekter i samband med misslyckanden, här 

ställer de fram Festingers teori om kognitiv dissonans. Det har visats att sekteristiska 

grupper tenderar att stärka sina övertygelser i samband med misslyckanden. Rörelsen hade 

satsat så mycket på Jesus att det inte fanns någon väg tillbaka. Däremot menar Wassén och 

Hägerland att rörelsen inte har hittat på uppståndelsen utan det bottnar i en gemensam 

övertygelse. Wassén och Hägerland menar att den tomma graven och upplevda visioner av 

den uppståndne Jesus är historiska händelser. Historiskt rimliga förklaringar till den tomma 

graven är att de kvinnor som sägs ha hittat graven tom har gått till fel grav alternativt att 

kroppen blivit stulen. Men kvinnornas och lärjungarnas orsaksförklaring blev att Gud 

uppväckt Jesus. Visionerna kan enligt Wassén och Hägerland kopplas till Festingers teori 

om kognitiv dissonans.112  

  Boken avslutas med en öppen och inbjudande formulering: ”Om han till sist lyckades eller 

misslyckades ligger väl i betraktarens öga.”.113 Vilket kan tolkas som att vetenskapen faktiskt inte 

säger allt i slutändan, alternativt att läsaren kan tänka annorlunda men då också strunta i 

vad som är förankrat i vetenskap.  

 

Sammanfattande analys - Den okände Jesus 

Wassén och Hägerland ger uttryck för en metodologisk naturalism eftersom de vill förklara 

historien i termer av naturalistisk regelbundenhet, det är enligt dem vad historievetenskap kräver 

för att resultaten ska kunna läggas fram i historievetenskaplig kontext. Således är det vad Wassén 

och Hägerland lägger fram som vetenskapliga spelregler åtminstone för historievetenskap och 

naturvetenskap. De anger explicit att syftet med deras forskning inte är att göra ontologiska 

ställningstaganden, alltså en ontologisk agnosticism. Emellertid innebär deras metod att sådant 

som inte stämmer överens med en naturalistisk ontologi ska ges en förklaring som passar in i en 

naturalistisk ontologi. Därmed kan man argumentera för att metodens resonemang ger uttryck 

för både epistemologisk och ontologisk naturalism. Jag menar att det finns indikationer på att så 

är fallet. Wassén och Hägerland tenderar att glida över i en ontologisk terminologi. De skriver: 

 
111 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 163-171; 178  
112 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 203-207 
113 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 223 
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”… vad som kan vara historisk troligt och vad som måste vara en annan sorts berättelse… vissa 

historier… omöjliga att få ihop med en vetenskaplig syn på världen.” 114 Här avgörs vad man 

lägger i begreppen historisk och vetenskaplig. I just nämnda passage är det oklart om begreppet 

historisk betyder vad som kan ha hänt eller vad historievetenskapens resultat kan få fram, jag 

tolkar det som det första eftersom de anger att det som inte passar in i en naturalistisk kausalitet 

”… måste vara en annan sorts berättelse.”.115 Det är alltså omöjligt att något som inte passar in i 

en naturalistisk kausalitet har hänt, och frågan är hur förenligt det är med ontologisk agnosticism? 

Angående Jesus påstådda förmåga att bota människor så menar Wassén och Hägerland att det 

kan vara sant i de fall där det går att ge en inomvärldslig orsak,116 deras uppfattning implicerar att 

det är falskt i de fall det inte går att förklara inomvärldsligt. Det blir i princip ett uttryck för 

ontologisk naturalism då sanning enbart kan förklaras i termer av inomvärldslig regelbundenhet. 

De ger också uttryck för ett glidande mellan ontologi och epistemologi när de säger att mirakel är 

”… oförenliga med vår naturvetenskapliga kunskap om hur verkligheten är beskaffad.”.117 Att 

säga att något är oförenligt med kunskapen från naturvetenskapens rön, det är ett epistemologiskt 

antagande men samtidigt innebär detta att mirakelpåståenden avsägs historisk sanning, varav ett 

glidande mot ett ontologiskt antagande kan konstateras.    

  Således ger boken enligt mig uttryck för en konsekvent metodologisk naturalism men 

inkoherent ontologisk agnosticism på grund av deras påståenden som ger uttryck för en 

ontologisk naturalism.118 Samma inkonsekvens menar jag finns i deras syn på historicitet. 

Stundtals menar Wassén och Hägerland att deras historiska rekonstruktion beskriver vad som 

egentligen har eller måste ha hänt och ibland talar de om historisk sanning eller kärna utan att 

explicit redogöra för vad det innebär, samtidigt menar de att historisk rekonstruktion handlar om 

en sannolik bild och att vissa frågor ligger utanför vetenskapens horisont. Gällande vilka metoder 

anges som acceptabla för att nå historisk kunskap så framställer Wassén och Hägerland 

formkritik och traditionskritik som framträdande metoder på grund av källmaterialets tendentiösa 

karaktär och för att komma bakom de teologiska traditionerna. Gällande vad som skapar 

respektive omöjliggör intersubjektiv prövbarhet så är det ingenting som Wassén och Hägerland 

direkt diskuterar. Emellertid är de tydliga med att metodologisk naturalism är en förutsättning för 

att forskningen ska kunna läggas fram i historievetenskaplig kontext - huruvida det är 

intersubjektiv prövbarhet som är skälet anges inte men det är inte orimligt att så är fallet och i 

 
114 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 12 
115 Ibid 
116 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 31 
117 Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 80 
118 Om man tittar på min bakgrundskälla, livedebatten blir detta glidande mellan ontologiska och metodologiska 
påståenden än tydligare.  
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sådana fall menar Wassén och Hägerland att enbart påståenden i termer av inomvärldslighet är 

intersubjektivt prövbara, troserfarenheter och insikter är något som ingen annan kan helt förstå 

och eller pröva.   

3.2 Mats Wahlberg - Tre myter om mirakel 

Wahlberg kritiserar i sin artikel Wassén och Hägerland för att deras metod innebär en ontologisk 

naturalistisk läsning av Nya testamentet, vilket blir tydligt gällande Nya testamentets anspråk på 

mirakel. Wahlberg menar att Wassén och Hägerland insinuerar att deras förhållningssätt till 

mirakelberättelser är det enda som är acceptabelt inom historievetenskap och att religion är något 

historiskt som vetenskapen gjorde sig av med i samband med upplysningen. Wahlberg formulerar 

- vad han kallar - tre myter som är falska men florerar inom framförallt exegetiska sammanhang. 

Wahlberg anser att Den okände Jesus är ett partikulärt exempel på att det finns oreflekterade 

dogmatiska föreställningar som styr det historiska arbetet, föreställningar som istället borde 

synliggöras och argumenteras för. Wassén och Hägerlands resonerande visar enligt Wahlberg att 

de anser att alla mirakelberättelser,119 a priori, är falska och att en annan hållning är oacceptabel 

inom historievetenskap. Wahlberg hävdar att Wassén och Hägerland intar en roll som de själva 

sagt inte är deras att ta, nämligen att ta ställning huruvida Gud finns eller inte. Wassén och 

Hägerland gör anspråk på en agnostisk ontologisk hållning men Wahlberg menar att ett 

ställningstagande om att mirakel inte kan ske, är ett lika ontologiskt och teologiskt laddat 

ställningstagande som att säga att mirakel kan ske. Således ger Wassén och Hägerland inte uttryck 

för en agnostiskt ontologi utan en naturalistisk. Wahlberg menar att deras position emellertid inte 

är naturvetenskapligt bevisad.120 Den första myten menar Wahlberg är: ”vår naturvetenskapliga 

kunskap utesluter mirakel”.121 Detta är en myt enligt Wahlberg eftersom naturvetenskap lär oss 

om naturlagar, lagar eller principer som styr verkligheten såtillvida ingen annan lag eller princip 

bryter dess regelbundenhet. Exempelvis är inte gravitationskraften enda möjliga princip som 

förutsäger en händelse när andra krafter påverkar, så som elektromagnetiska krafter. Det innebär 

inte menar Wahlberg att naturlagarna inte fungerar utan bara att de fungerar så som vi känner 

dem när ingen annan princip påverkar. Även om vetenskapen skulle ha kunskap om samtliga 

möjliga naturliga orsaker så följer inte slutsatsen att brott mot dessa lagar inte kan ske. Eventuellt 

är det möjligt i ett naturalistiskt universum men om det finns något annat än vad naturalism 

stipulerar, exempelvis en Gud som teismen stipulerar, då skulle denna Gud kunna agera och vara 

 
119 Wahlberg tar inte hänsyn till Wassén och Hägerlands distinktion mellan naturunder och helandeberättelser, 
utan använder begreppet mirakel mer generellt.   
120 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, s. 191-193 
121 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, 193 
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en kausal faktor utan att vår kunskap om naturlagar falsifieras. Vetenskapen har inte all den 

kunskap men även om så vore fallet inom ett naturalistisk universum, skulle inte Wassén och 

Hägerlands förhållningssätt följa av nödvändighet, snarare vara högst sannolik. Wahlberg menar 

att Wassén och Hägerland låter sin epistemologi också bli ontologi, samt att de har fel i att deras 

förhållningssätt till mirakler är det enda vetenskapliga förhållningsättet.  

  Wahlberg konstruerar en enligt honom starkare position de skulle kunna inta, nämligen att 

mirakel inte är omöjliga utan snarare högst osannolika, och således att betrakta som oförnuftiga 

att ta för sanna.122 Detta leder över till den andra av Wahlberg kallade: myt, ”även om mirakler 

kan förekomma, är det aldrig rationellt att acceptera en mirakelrapport som sann eller 

sannolik”.123 Mirakler skulle kunna tolkas som högst osannolika och eftersom historiker arbetar 

med sannolikhet bör en historiker per automatik undvika bekräfta mirakel. Wahlberg placerar ett 

sådant förhållningssätt likt Humes argument mot mirakel. Humes argument är att vittnesbörd om 

mirakel måste ställas gentemot den samlade erfarenheten av regelbundenhet i tillvaron. Den 

hållning som har flest skäl bör man hålla för sant. Emellertid utgör den samlade erfarenheten i sig 

ett bevis enligt Hume och är därmed alltid en rimligare hållning jämfört med vittnesbördet om att 

ett mirakel har skett. Wahlberg menar att Humes argument är ohållbart.  Argumentet innebär att 

om en individ upplever ett mirakel så är det ändå inte sant eftersom den så kallade samlade 

erfarenheten är ett bevis. Det är även så att argumentet förutsätter att naturlagar är den enda 

kunskap som behövs för att avgöra huruvida ett mirakel har skett eller inte. Ponera att en 

övernaturlig aktör, exempelvis en gud (i teistisk förståelse) existerar, då är det en aktör att ha med 

i beräkningen menar Wahlberg. Således handlar frågan om det finns skäl att anta att en sådan gud 

existerar. Att inte ta in detta i diskussionen gällande mirakler är oförnuftigt menar Wahlberg. 

Dessutom är det enligt Wahlberg risk att fastna i en kunskapsstagnation om man ställer den 

samlade erfarenhet i dikotomi med mirakel. Om vetenskapen upptäcker rön som omkullkastar 

den samlade erfarenhet då kommer vi aldrig att tro på det, fastän att det kan vara sant, om vi ska 

hålla oss till Humes logik. Osannolikhetsargumentet (eller myten) gör enligt Wahlberg misstaget 

att inte klara hålla före-sannolikhet åtskilt från efter-sannolikhet. Exempelvis är uppståndelsen 

utifrån ett före-sannolikhetsperspektiv osannolik eftersom det går emot vår generella kunskap om 

hur tillvaron fungerar men uppståndelsen skulle kunna vara sannolik utifrån ett efter-

sannolikhetsperspektiv alltså att det skulle kunna finnas goda skäl i och med ett påståendes 

 
122 Wahlberg medger att vissa citat: Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 78; 80; 133 pekar åt det, även 
om vissa citat fullständigt stänger denna möjlighet, se: Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 12: … är ju 
omöjliga att få ihop med en vetenskaplig syn på världen…”. Jag tolkar det som att Wahlberg genom att ge 
Wassén och Hägerland bättre argument än vad de konsekvent och explicit redogör för och sedan argumentera 
emot dem vill ge ett så starkt filosofiskt case som möjligt för att tydliggöra sin egen kritiks validitet.  
123 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, s. 195 
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evidens att förstå en händelse som sannolik. Wahlberg hävdar att detta är vanlig 

naturvetenskaplig metod, att alltid vara beredd på att evidens kan ändra den gemensamma 

hållningen att något som förut sågs som osannolikt kan anses vara sannolikt. Detta skall 

emellertid inte förstås som färdiga argument för uppståndelsen utan en falsifiering av hållningen 

att mirakel a priori är så osannolika att historiker därmed inte bör granska skälen för 

mirakelpåståenden.124  

  Den tredje myten Wahlberg vill argumentera emot är: ”Vetenskapen kan inte befatta sig med 

Gud.”125 Wassén och Hägerland säger själva,126 att man inte kan arbeta med orsaker som inte kan 

placeras i en kausalitet som är inomvärldslig. Wahlberg menar att bekräftandet av mirakel i sig 

inte med nödvändighet innebär en tro på övernaturliga dimensioner. Det är möjligt att bibehålla 

en naturalism och ändå erkänna mirakel i ett visst fall, men i sådana fall tolka fenomenet som en 

anomali. Förövrigt är det mycket olyckligt att arbeta med enbart kända orsaker, eftersom en 

historisk händelse skulle kunna vara påverkad av en för historikern okänd orsak. Wahlberg 

hävdar att Wassén och Hägerlands referens till Festingers teori om kognitiv dissonans blir ett 

exempel på hur orimlig detta förhållningssätt är eftersom Festinger teori om kognitiv dissonans 

har mycket få likheter med Nya testamentets redogörelse för påskhändelserna men eftersom 

exegeterna söker en känd orsak så kan denna teori ändå framställas.127 Dessutom råder inte 

konsensus om att alla händelser har en orsak. Därmed är det möjligt enligt Wahlberg att 

konstatera att ett mirakel har skett, men mena på att händelsen var orsakslös och ändå behålla en 

naturalism och därmed hålla påståendet om att naturliga orsaker är det enda som finns för sant. 

Det är i alla fall mer rationellt att vara öppen för att ens världsbild blir utmanad än dogmatiskt 

utestänga evidens. Således är mirakel inte något bortom tillgänglighet för en exempelvis en 

ateist.128  

  Wahlberg menar att en vanlig hållning inom svensk akademisk kontext är att det är 

”…principiellt problematiskt att i vetenskap hänvisa till Gud som förklaringsfaktor?”129 Skälet 

som anförs är att vetenskap ska vara intersubjektivt prövbar vilket Gud inte är. Det är i princip 

omöjligt för vissa att få tillgång till och analysera Gud. Wahlberg menar att denna hållning kan 

vara sann men om argument för Guds existens bygger på intersubjektivt prövbara premisser och 

 
124 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, s. 195-201 
125 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, s. 201 
126 Wahlberg refererar till Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 79: ”… varje skeende ska kunna förklaras 
som verkan av en känd inomvärldslig orsak, och dit hör inte övernaturliga väsen.” 
127 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, s. 201 – refererar till Wassén och Hägerland Den okände Jesus, s. 203-
207. Wahlberg refererar också till N.T Wright som arbetar historiskt och menar att uppståndelsen är en rimlig 
förklaring, i alla fall anser Wahlberg att den förklaringen är mer rimlig än Festingers teori.  
128 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, s. 201-202 
129 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, s. 202 
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om något av dessa argument i sig är logiskt sunda eller giltiga då är hållningen falsifierad. 

Wahlberg hänvisar till att det inte en ovanlig hållning att teism hålls för mer sannolik än 

exempelvis naturalism. Wahlberg går så långt som att mena på att en hållning som bygger på att 

vi inte kan ha kunskap om Gud är ”… (van)föreställningar…”,130  och även om man förbättrar 

hållningen genom att hävda att vetenskap handlar om empiriska rön så är de flesta argument för 

Guds existens byggda på empiriskt prövbara premisser samt är naturvetenskapligt informerade.131 

Wahlberg menar att om gudsargument inte är vetenskap så är filosofi inte en vetenskap. 

Wahlberg menar alltså att Gudsfrågan är en ännu debatterad fråga, och vi kommer inte framåt 

genom att dogmatiskt bara bestämma oss för ett spår, vilket han anser att Wassén och Hägerland 

har gjort:  
 

I väntan på att de som vill förbjuda Gud från att figurera i vetenskapliga sammanhang presenterar 
hållbara argument, har exegeter ingen anledning att lyda detta förbud.	De bibelvetare som menar att 
det finns goda intersubjektiva skäl att hålla för sant eller sannolikt att Guds existerar är därför fria att -
om de så vill - hänvisa till dessa skäl, och till Gud, i vetenskapliga förklaringar.132 

 

Innebär då detta, undrar Wahlberg, att alla som forskar på Jesus behöver ta ställning till 

uppståndelsen? Wahlberg tolkar det inte så, utan pläderar för en agnosticism som är 

pragmatisk. Alla exegeter kan inte ha förmågan att ta den filosofiska debatten om Guds 

existens som är så viktig för att forska på uppståndelsen men det är en fullt acceptabel 

sysselsättning att göra det men en historiker kan också ta använda sig av en metodologisk 

agnosticism som gör att forskaren inte behöver ta ställning i teologiska och filosofiska 

frågor. Wahlberg anser att detta inte leder till en slippery slope situation, att det nu är öppet 

för att vara agnostisk mot alla historiska källmaterial som innehåller övernaturliga anspråk. 

Wahlberg menar att påståenden om övernaturliga händelser skall hanteras kritiskt, rimligen 

ska det bara vara aktuellt när forskning inte kan visa på någon annan förklaring, då kan 

mirakel vara en rimlig förklaring. Wahlberg menar att uppståndelsen är ett sådant 

forskningsämne.133  

Wassén och Hägerlands bok är enligt Wahlberg en bok som präglas av naturalistisk 

dogmatik, därmed kan de som inte delar naturalismen fjärmas vilket är tråkigt men också 

dålig vetenskap eftersom människor enkelt kan strunta i Wassén och Hägerlands forskning:  

 
130 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, s. 203 
131 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, s. 203-204. Wahlberg menar att de vanliga gudsargumenten är a 
posteriori, förutom det ontologiska gudsargumentet.  
132 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, s. 204 
133 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, s. 205-206 
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Hade författarna istället tagit sin utgångspunkt i en pragmatisk agnosticism, hade deras porträtt av den 
historiske Jesus inte i lika hög grad framstått som en produkt av en ’sekulärt konfessionell 
historieskrivning’...134 

 

Sammanfattande analys - Wahlbergs artikel  

Wahlbergs artikel ger uttryck för en radikalt annorlunda hållning gällande metodologi än vad 

Wassén och Hägerland gör. Wahlberg anser att metodologisk naturalism inte är en acceptabel 

metodologi, varken inom naturvetenskap, historievetenskap eller någon vetenskap. Detta 

eftersom metodologisk naturalism förutsätter en ontologisk naturalism och då tar metoden 

ställning i en fråga som är en filosofiskt öppen fråga. Metodologi och ontologi kan inte åtskiljas 

menar Wahlberg. Därmed beskriver Wahlberg Wassén och Hägerlands forskning som en 

konfessionell forskning eftersom den tar ontologisk ställning och begränsar sin forskning som 

uttryck för en konfession, naturalism. Metodologisk pragmatisk agnosticism är den enda 

metodologi som bör råda enligt Wahlberg inom all vetenskap, alltså den metod som anges som 

acceptabel för att nå historisk kunskap. Wahlberg anser att den generella hållningen inom svensk 

exegetik att metodologisk naturalism skulle vara mer intersubjektivt prövbart än att använda Gud 

som förklaringsmodell motbevisas av att det finns intersubjektivt prövbara argument för Guds 

existens. Därmed möjliggörs inte intersubjektiv prövbarhet genom metodologisk naturalism utan 

av intersubjektiva argument, vilket övernaturliga förklaringar kan vara enligt Wahlberg.  

3.3 Wassén och Hägerlands replik - Mirakler och historievetenskaplig metod 

Wassén och Hägerland menar att Wahlbergs kritik innebär ett uppmålande av dem som ger en 

felaktig bild. Wassén och Hägerland menar också att det finns en inkoherens i Wahlbergs 

argumentation och uppmaning till exegeter att bedriva metodologisk pragmatisk agnosticism. De 

menar att det som Wahlberg egentligen inte tycker om med deras metodologi är att de inte 

använder Gud som en möjlig förklaring till händelser. Wassén och Hägerland menar att de inte 

ser det som sin roll att ta i beaktande vad för teologiska eller filosofiska konsekvenser deras 

historiska forskning får. Bibelvetenskap ser de som en del av historievetenskapen och 

historievetenskapen behöver inte ta sådant i beaktande.   

För troende individer och grupper är frågorna naturligtvis högst relevanta, men de bör hanteras i ett 
sammanhang som inte utger sig för att vara historievetenskapligt.135  

 
134 Wahlberg ”Tre myter om mirakel”, s. 208 Det citerade uttrycket är hämtat från Brad Gregory.  
135 Wassén och Hägerland ”Mirakel och historievetenskaplig metod”, s. 221 
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Wassén och Hägerland framställer fyra distinktioner som de menar behövs för att undvika 

Wahlbergs missförstånd. För det första bör en distinktion införas mellan populärvetenskap och 

vetenskap, Wassén och Hägerland menar att Wahlberg ställer för höga krav metodologisk 

redogörelse när det handlar om en populärvetenskaplig bok. Det är inte heller deras syfte med 

boken förklarar Wassén och Hägerland. Snarare ska boken ses som en bok som:  
 

… presentera(r) vad som rimligen kan sägas om den historiske Jesus inom ramarna för en världsbild 
och historiesyn som de flesta svenskar idag faktiskt tar för givna.136  

 

Den andra distinktion som Wassén och Hägerland vill införa är distinktionen mellan 

historievetenskap och vetenskap. Wassén och Hägerland menar att de inte uttalat sig om 

vetenskap i allmänhet utan att de i sin bok redogjort för historievetenskapens spelregler. Det 

betyder inte att exempelvis filosofi har samma spelregler. Historievetenskapens spelregler är 

samma som medicin och naturvetenskap har.  

 
Den som kritiserar en historiker för att inte vilja släppa in Gud som en aktör i det förgångna måste, 
för att vara konsekvent, också kritisera en forskande läkare som inte överväger Gud som förklaring till 
ett spontant tillfrisknande, trots religionsfilosofernas argument för att Gud finns och trots att 
patienten kan vittna om att helandet berodde på förböner.137  

 

Den tredje distinktionen Wassén och Hägerland önskar tillföra är mellan metodologi och 

ontologi. Wassén och Hägerland menar att mirakel per definition är oförenliga med 

naturvetenskaplig kunskap men att de som historiker pläderar för en ontologisk agnosticism 

medföljer inte av nödvändighet en plädering för metodologisk agnosticism de anser att 

metodologisk naturalism är bättre ändå. Wassén och Hägerland gör alltså en åtskillnad mellan 

metodologi och ontologi explicit.138 Wassén och Hägerland menar att Den okände Jesus inte ska 

tolkas som plädering för ontologisk naturalism, de menar att Wahlberg snarare projicerar det på 

boken eftersom Wahlberg inte klarar upprätthålla denna distinktion. Att vissa påståenden i 

evangelierna är oförenliga med naturvetenskap innebär inte att Wassén och Hägerland har sagt att 

naturvetenskapen är den enda möjliga vägen till kunskap. Den fjärde distinktionen Wassén och 

Hägerland vill införa handlar om skillnaden mellan en människa som forskare och troende. 

Utifrån sin personliga tro kan en forskare som arbetar med metodologisk naturalism ändå tro att 

det finns en Gud som agerar in i vår verklighet men att sådana orsaker inte kan fångas upp av 

natur- och eller historievetenskap. Denna tro är på ett subjektivt plan och inte objekt för 

 
136 Wassén och Hägerland ”Mirakel och historievetenskaplig metod”, s. 211 min parentes 
137 Wassén och Hägerland  ”Mirakel och historievetenskaplig metod”, s. 212 
138 Wassén och Hägerland ”Mirakel och historievetenskaplig metod”, s. 212 
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vetenskapen. På samma sätt som en statsvetare måste hålla avstånd till sin politiska övertygelse i 

sin forskning ska en troende exeget göra det. En forskare får dessutom inte, menar Wassén och 

Hägerland, plädera för sin tro i vetenskapligt sammanhang för då är det ett uttryck för aktivism. 

Att kristna människor blir besvikna på Wassén och Hägerlands forskning är en sak enligt dem 

själva, men att vetenskapsman Wahlberg kritiserar deras forskning som ”…konfessionell 

identitetsmarkör…”,139 när det i hela verket är normal vetenskap anser Wassén och Hägerland är 

problematiskt.  

  Wassén och Hägerland menar att Wahlberg missförstått mirakel som naturvetenskapliga 

anomalier men om man definierar mirakel som något vi inte har kunskap om att kunna förklara, 

ja, då är det en principiell möjlighet att förhålla sig mer öppet till mirakler inom empirisk 

vetenskap men det är inte historievetenskapens uppgift utan sådana analyser får 

naturvetenskapen göra. Men när en naturvetare stöter på en anomali benämner man inte det som 

ett mirakel, utan som just en anomali. Wassén och Hägerland menar att det ligger i begreppets 

innebörd att ett mirakel är resultatet av ett gudomligt ingripande. Därför kan man inte frigöra 

frågan om mirakel från frågan om historievetenskapen kan yttra sig om Gud vilket de anser ligger 

utanför historievetenskapens roll och möjlighet. 

  De håller med om att historievetenskapligt arbete rör filosofiska frågor, bibelvetenskap har 

således teologiska ”förgreningar”.140 Därför bör en exeget förstå filosofiska och teologiska 

frågeställningar. Emellertid menar Wassén och Hägerland att i praktiken skulle exegetiken aldrig 

komma någonstans om man varje gång ska inta agnostisk hållning i alla frågor som har teologiska 

och filosofiska konsekvenser. Och de undrar vilka kriterier gäller när det ska fastslås att det inte 

finns bättre orsaksförklaringar än att bekräfta ett rapporterat mirakel? Det leder enligt Wassén 

och Hägerland per automatik till godtycklighet.141  

  Angående Wahlbergs kritik via Wright om Festingers teori om kognitiv dissonans, så menar 

Wassén och Hägerland att Festingers teori har fördelen att den är empiriskt grundad, till skillnad 

från Wrights teori om en uppståndelse. Wright gör felet enligt Wassén och Hägerland att ställa 

Festingers teori i dikotomi gentemot en tom grav och upplevelser av den uppståndne, snarare är 

Festingers teori en förklaring till de historiskt trovärdiga uppgifterna. Wassén och Hägerland 

menar att det som Wahlberg egentligen gör med sin kritik är att lägga över en tung bevisbörda på 

naturalistiska förklaringar och i väntan på en tillräckligt bra naturalistisk förklaring så kan man 

förhålla sig fritt till mirakelberättelser, även detta enligt Wassén och Hägerland landar i en 

 
139 Wassén och Hägerland ”Mirakel och historievetenskaplig metod”, s. 213 refererar till: Wahlberg ”Tre myter 
om mirakel”, s. 207 
140 Wassén och Hägerland ”Mirakel och historievetenskaplig metod”, s. 216 
141 Wassén och Hägerland ”Mirakel och historievetenskaplig metod”, s. 214-217 
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godtycklighet. Historisk-kritisk metod innebär istället ett aktivt arbetande ifrån sådana 

godtyckligheter. Metodologisk naturalism ställer samma empiriska krav på all information, således 

är metoden den mest lämpade för historievetenskaplig forskning.  

  Wahlbergs förslag leder till godtycklighet, den är inte acceptabel för historievetenskap, ty 

vetenskapen måste utgå från att verkligheten under antiken fungerade på samma sätt som 

verkligheten idag gör.142  

 

Sammanfattande analys - Wassén och Hägerlands replik till Wahlberg  

Angående vilka metoder som anges som acceptabla för att nå historisk kunskap kan vi här 

konstatera att Wassén och Hägerland menar att empiriskt grundad förklaring har en principiell 

överlägsenhet gentemot en övernaturlig förklaring. De menar också att metodologi och ontologi 

bör hållas isär och ser det som en lämplig vetenskaplig hållning att arbeta med en metodologisk 

naturalism och samtidigt inta en ontologisk agnosticism. Samtidigt menar de att deras metod i sig 

ger en historiesyn en naturalistisk historiesyn men fortfarande arbetar de med ontologisk 

agnosticism. De inför alltså i denna artikel om (än inte påtalat) en distinktion mellan historiesyn 

och ontologi. Hur Wassén och Hägerland genom en metodologisk naturalism och naturalistisk 

historiesyn inte ger uttryck för en ontologisk naturalism är en inkonsekvens de inte förklarar. 

Som jag förstår Wassén och Hägerland så innebär ontologisk teism en tro som är långtgående 

mer subjektiv än ontologisk naturalism som är mer gemensam och neutral.  

De menar även att metodologisk naturalism är en bättre metod för att nå historisk kunskap än 

Wahlbergs föreslagna pragmatiska agnosticism eftersom den inte leder till godtycklighet.  

3.4 Mats Wahlbergs slutreplik - Historievetenskap utan dogmatiska skygglappar  

Wahlberg menar att han i sin förra artikel gav argument till varför mirakel och naturvetenskap 

inte står i logisk motsägelse men konstaterar att Wassén och Hägerland menar att de gör det per 

definition utan att bemöta Wahlbergs argument, därmed ställer sig Wassén och Hägerland i en 

starkt naturalistisk position. Han ställer sig frågande till varför vissa vetenskaper men inte 

historievetenskap kan arbeta med konceptet Gud. Wahlberg undrar varför historievetenskap ska 

stå i metodologisk tradition med naturvetenskap mer än filosofi. Wahlberg instämmer att 

naturvetare inte bör arbeta med Gud, deras objekt är naturens regelbundenhet. Även om Gud 

påverkade naturliga fenomen skulle inte naturvetenskapens terminologi kunna upptäcka och 

 
142 Wassén och Hägerland ”Mirakel och historievetenskaplig metod”, s. 218-221 
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benämna det menar Wahlberg. Historievetenskapens forskningsområde däremot, är annorlunda, 

eftersom objektet är det förflutna, inte naturens regelbundenhet.143  

  Wahlberg anser att Wassén och Hägerland inte bemötte hans myt nummer två: om att mirakel 

är så osannolika att det inte är rationellt att ha med dem i en historisk forskning, men att de i sitt 

resonemang trots det har myten som en del av sitt sätt att resonera då Wassén och Hägerland 

anser att världens regelbundenhet är ett axiom för att historievetenskap ska fungera. Wahlberg 

menar att svaret är missriktat då frågan handlar om huruvida ”…världen ibland inte fungerar 

normalt…”.144 Således ska Wassén och Hägerland positioneras i Humes och Troeltschs tradition 

menar Wahlberg och hävdar att det är en unik och radikal filosofisk position. Att sedan Wassén 

och Hägerland pekar på att deras metod är den normalt rådande metoden är enligt Wahlberg i sig 

inget bra argument för metoden.  

  Angående Wassén och Hägerlands påstående att Wahlbergs metod leder till godtycklighet 

menar Wahlberg att frågan om tillräckligt starka skäl och kriterierna för att värdera 

förklaringsmodeller alltid är en svår fråga och Wahlbergs metodförslag förändrar inte situationen, 

den innehåller samma problem som metodologisk naturalism i det hänseendet,  emellertid är den 

stora problematiken att metodologisk naturalism a priori utesluter förklaringar som kan vara 

rimliga, exempelvis kvantmekanik och parallella universa. Alltså en dålig metod för 

sanningssökande vetenskap menar Wahlberg och som i sig riskerar subjektiv godtycklighet under 

täckmantel att göra av med subjektiv godtycklighet. Dessutom kan en övernaturlig förklaring bli 

falsifierad av en naturlig enligt Wahlberg.145  

  Wahlberg argumenterar för varför idén om kognitiv dissonans är en dålig förklaring.  

Wahlberg menar att deras förståelse av hans mirakeldefinition är fel, hans mirakeldefinition är 

inte epistemologisk utan ontologisk. Ett mirakel går de facto emot naturlagarna, det är en 

händelse som inte enbart naturen skapar. Epistemologiskt är det mycket svårt att konstatera att 

ett mirakel skett, eftersom en okänd naturlig förklaring alltid kan vara orsak. Emellertid är 

uppståndelsen med största sannolikhet av sådan art att den inte skulle ske igen med tillräckligt 

lika omständigheter, om den skett menar Wahlberg så är det inte naturlig förklaring som ligger 

bakom. Hållningen att det skulle vara en okänd naturlig förklaring leder till skepticism och är en 

långsökt förklaring. Antingen har händelsen ingen orsak eller är det en övernaturlig aktör som 

agerat. En rimlig förklaring anser Wahlberg är Nya testamentets egen förklaring, att Jesus är den 

utlovade Messias, en förklaring som kan resoneras fram genom abduktion.  

 
143 Wahlberg ”Historievetenskaplig forskning utan dogmatiska skygglappar”, s. 97-99 
144 Wahlberg ”Historievetenskaplig forskning utan dogmatiska skygglappar”, s. 100. Wahlbergs kursivering.  
145 Wahlberg ”Historievetenskaplig forskning utan dogmatiska skygglappar”, s. 101-103 
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  Det finns alltså i historievetenskapens forskningsobjekt, det förflutna, möjlighet att händelser 

har skett som varit mirakel. Därmed kan inte historievetenskapen på förhand bestämma sig för 

något av det, då blir det dogmatiskt och konfessionellt.146  

 
På samma sätt som de inte kan vara metodologiska teister, metodologiska hegelianer eller 

metodologiska marxister, kan de inte heller vara metodologiska naturalister.147 

 

Sammanfattande analys - Wahlberg slutreplik 

Här förtydligas Wahlbergs ståndpunkt: metodologisk pragmatisk agnosticism är den enda 

acceptabla metodologi då även metodologisk teism anses vara problematisk. Problemet med 

andra metodologier är att de blir konfessionella och dogmatiska. Det bör sägas här att begreppen 

dogmatisk och konfessionell får en särskild innebörd i Wahlberg terminologi. Det betyder att 

forskaren ställer upp vetenskapliga skygglappar som skapar blinda fläckar för sanningssökande. 

Teologiskt dogmatiska och religiöst konfessionella förklaringsmodeller kan uppenbarligen vara 

legitima enligt Wahlberg då han menar att Nya testamentets egen förklaring till den tomma 

graven kan vara en vetenskaplig förklaring. Ett viktigt påstående som Wahlberg i sin slutreplik 

formulerar är att en övernaturlig förklaring kan ersättas av en naturlig förklaring, således ska de 

båda förklaringsmodellerna behandlas lika kritiskt. Således finns det ingen väsensskillnad mellan 

naturliga och övernaturliga förklaringar – så på så sätt är de jämlika i intersubjektiv prövbarhet. 

Wahlberg förtydligar att historievetenskapens objekt, det förflutna är av så radikalt annorlunda 

karaktär att inte naturvetenskapliga spelregler bör gälla i forskningen.   

3.5 Joel Halldorf - Exegetik, teologi och allegori  

Halldorf vill med sin artikel ”Exegetik, teologi och allegori” i Svensk teologisk kvartalsskrift föra en 

diskussion om mötet mellan teologi och exegetik samt vad för slags spelregler som gäller för 

akademisk diskussion.148 Halldorf förklarar att han är positiv till exegeternas historisk-kritiska 

metod men menar att vissa tillämpningar av den samt axiom kan kritiseras och därmed kan den 

inte vara allenarådande. Halldorf hävdar att exegetiken har tagit in olika metoder från bland annat 

litteraturvetenskap och antropologi men att det nu borde vara läge att föra in teologisk metod, i 

form av allegorisk läsning, och på så sätt sysselsätta sig med något som utvecklar både akademi, 

 
146 Wahlberg ”Historievetenskaplig forskning utan dogmatiska skygglappar”, s. 104-107 
147 Wahlberg ”Historievetenskaplig forskning utan dogmatiska skygglappar”,  s. 107 
148 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 207 Kan vara värt att nämna Halldorf själv säger: ”Vad är 
universitetet för en plats, och vilka samtal är möjliga att föra där?” Dock tolkar jag Halldorf som att han menar 
akademiska teologiska samtal generellt alltså inte bara inom svenska universitet. Halldorf använder akademi och 
universitet som synonymer i sin artikel men jag väljer att tolka det som akademisk miljö.  
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kyrka och samhälle i övrigt. Halldorf är alltså ute efter en exegetisk metodologisk addering. 

Halldorf menar att teologisk läsning borde vara möjligt men inte i motsats till historisk-kritisk 

metod utan i symbios. Hermeneutik och historia står ofta i ett olyckligt motsatsförhållande 

hävdar Halldorf och lösningen enligt honom är teologisk läsning. Halldorf menar att exegetikens 

metodologi kommer från upplysningens strävan att förena naturvetenskap och humaniora till 

samma metodologi. Därmed blev fokus för exegetiken att finna den enda sanningen bakom 

texten. Halldorf menar att med tiden kom detta att innebära att den verklighet som texterna talar 

om skulle passa in i en naturvetenskaplig mall, således blev exempelvis mirakel a priori utan 

historicitet eftersom de bröt mot en naturlig regelbundenhet. Emellertid har detta under lång tid 

blivit kompletterat genom andra sorters läsningar och analyser. Det är i denna process och 

tradition som Halldorf vill förankra sin artikel och sin tes i.  

  Halldorf menar att all tolkning, inklusive tolkning utifrån historisk-kritisk metod, inte är ett 

neutralt objektivt arbete. Det ligger i tolkningens natur att tolkaren måste göra val av perspektiv 

och då är historisk-kritisk metod en av många legitima perspektiv och tolkningar. Detta är något 

som Den okände Jesus inte förmår att framställa menar Halldorf, och hävdar att Wassén och 

Hägerland gör illegitima anspråk på att använda en metod och rekonstruktion som ger säker 

kunskap. Halldorf menar att Den okände Jesus är en bok som utgör ett tydligt partikulärt exempel 

på exegetikens brist när historisk-kritisk metod används med för stor säkerhet.149  

  Halldorf menar att hans tes inte innebär ett avståndstagande från historisk-kritisk metod och 

stämmer in i Ratzingers utlåtande om att Historisk-kritisk metod är nödvändigt för den kristna 

teologin eftersom den baseras på anspråk om historiska händelser.150 Men den säkerhet som 

många exegeter, inklusive Wassén och Hägerland tillskriver metoden menar Halldorf via 

Ratzinger inte stämmer överens med vad vi lärt oss av Heisenbergs osäkerhetsprincip, att resultat 

styrs av tolkaren. Halldorf menar att alla borde stämma in i:  

 
… att exegeten påverkar exegetiken, även då man arbetar med en metod som är tänkt att vara objektiv 
och garantera intersubjektiv prövbarhet.151 

 

Halldorf hävdar att relativism inte är en nödvändig hållning att härleda ur Heisenbergs 

osäkerhetsprincip. Snarare att forskaren bör ha ett mer öppet erkännande av perspektiv och 

tolkningsaxiom samt självkritik av de val man gör.   

 
149 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 212: de sidor han refererar till är Wassén och Hägerland Den 
okände Jesus, s. 12;13 
150 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 213: hänvisar till Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 10.  
151 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 214. Halldorf argumenterar via Ratzingers erasmusföreläsning 
Biblical interpretation in Crisis Notera att Biblical interpretation in Crisis och Biblical interpretation in 
Conflict, är två olika engelska översättningar av samma föreläsning av Ratzinger.  
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  Gällande mirakel menar Halldorf att Wassén och Hägerland har missförstått sin egen 

metod. Historisk-kritisk metod och dess objekt, historia, innebär att man inte kan bevisa 

om ett mirakel har skett eller ej men Wassén och Hägerland gör trots det sådana anspråk. 

Halldorf refererar till Wahlbergs kritik, att deras hållning inte är vetenskaplig utan är uttryck 

för en ontologisk naturalism. Jag tolkar Halldorf som att han ställer sig bakom Wahlbergs 

kritik men Halldorfs slutsats följer inte Wahlbergs slutsats. Halldorf menar att historisk-

kritisk metod: 

 
…varken är klinisk, allvetande, eller absolut. Detta talar för att den bör betraktas som ett bland flera 
möjliga perspektiv på texten.152 
 

Att exegeter ser teologisk läsning som något kyrkligt och förbjudet inom akademi är 

olyckligt enligt Halldorf eftersom exegetiken påverkar teologin och menar att både 

liberalteologin och kyrkans tidiga kanondebatt har haft teologi och exegetik mycket nära 

anslutna i sin tolkning. När exegeter inte engageras teologiskt finns risken att exegeten 

reducerar verkligheten till sina historiska resultat.153 Halldorf menar att ett uteslutande av 

teologisk läsning innebär: ”… the historicizing of the humanities.”, 154 dagens forskning blir 

enbart deskriptiv och mänskligheten existentiella frågor tystas inom akademi. En lösning på 

detta är Halldorfs tes: att allegorisk tolkning åter blir legitimt bland exegeter. Halldorf 

definierar denna läsning som:  

 
Allegorisk tolkning innebär på motsvarande sätt att man söker efter en betydelse som kan utöver den 
rent bokstavliga ,.. jag använder begreppet allegori om sökandet efter en bibeltexts mening på en 
metaforisk nivå, det vill säga på en annan nivå än den rent bokstavliga.155   

 

Halldorf medger att denna läsning kan bli subjektivt godtycklig, utan möjlighet till 

intersubjektivitet, och lösningen är att läsningen förhåller sig till en tradition och eller teori 

som kan vara både teologisk men även exempelvis ideologisk. Halldorf menar att 

godtycklighetsrisken finns men den allegoriska läsningens och kyrkofädernas idéhistoria 

visar att så inte är fallet.156 Kyrkofäderna ville att allegoriska tolkning skulle vara först 

 
152 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 215 
153 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 217 – här citerar han Runesson, O att du slet itu himlen, s. 118 
Jag tolkar det som att Halldorf stämmer in i den kritiken.  
154 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 215. Citatet hämtar Halldorf från Hans Boersmas bok Scripture 
as real presence. Boersma utlägger kyrkofäders allegoriska tolkning av den Hebreiska bibeln.  
155 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 219-220 
156 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 220 Halldorf refererar till kyrkofäderna: Origenes, Gregorius av 
Nyssa och Augustinus. Halldorf menar att deras tolkningar inte är så vitt spridda och godtyckliga som man kan 
tro, utan det finns god samstämmighet.   
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förankrad i exeges och sedan fanns regula fidei som ett ramverk. Därmed är godtycklighet 

inte ett faktum utan bibeln:  

 
… läses för att förstå den sanning som framträtt som allra klarast i Kristus. En sådan läsning beskrivs 
inte bäst som godtycklig, utan som teologisk.157 

 
Halldorf menar att det som möjliggör sådan läsning är teologisk bildning och noggrann metod.  

Halldorf menar att ett synsätt som detta har filosofiska axiom, en ontologi. Allegorisk läsning är 

en metod som bygger på en kristet platonsk verklighetsförståelse, den jordiska verkligheten 

besitter en riktning mot och är delaktig i den gudomliga verkligheten. En syn som finns hos 

Paulus och Origenes enligt Halldorf.158  

  Får denna läsning vara en del av akademin? Halldorf anser att denna läsning med regula fidei 

som ramverk borde vara lika välkommen som feministisk eller queerteologisk läsning, som redan 

nu är accepterad. Halldorf menar att en invändning skulle kunna vara att det exkluderar dem som 

inte delar tron, Halldorf menar att det inte är nödvändigt. En icke-kristen skulle kunna förstå en 

exempelvis kristologisk läsning. Men även om så vore fallet, att en läsning baseras på forskarens 

övertygelser, är det i sig inte problematiskt enligt Halldorf, och menar att en kritik mot det leder 

till absurda slutsatser, så som att värderingar och andra icke-verifierbara påståenden utesluts från 

akademiskt samtal. Det skulle smalna rationalitetsbegreppet på ett oönskat sätt. Halldorf pekar 

också på att teologiska samtal är möjliga inom Systematisk teologi, där man dessutom 

uppmuntrar konstruktiv kritik och analys av exempelvis etik och teologi. I enlighet med det 

borde exegetiken kunna göra samma sak. Normativa teologiska samtal förs inom vetenskapen 

och bibelvetenskapen borde kunna göra detsamma. Emellertid lägger Halldorf in vissa villkor för 

att exegeterna ska kunna göra denna metodologiska addering, jag tolkar det som teologiska 

villkor. Halldorf menar att det måste vara kyrkligt fungerabart och därmed måste exegeterna 

kunna ta hänsyn till bibeln som helhet, troserfarenhet, tradition och förnuft.159  Annars ger 

tolkningen uttryck för den enligt Halldorf falsifierade tolkningslogiken: sola scriptura. Den innebär 

ensidigt fokus på författarintention. Sådan läsning tar inte hänsyn till kyrkans förståelse av Bibeln 

som enhet vilket allegorisk läsning kräver. Ska exegeten delta i teologiskt samtal bör tolkningen 

klara av att arbeta med olika källor så som både Bibel och tradition.  

  Det är inte bara teologiska läsningar Halldorf pläderar för, utan mer konkret är det just 

allegorisk läsning han är ute efter och den måste ges filosofiskt stöd menar Halldorf. Halldorf 

 
157 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 221 
158 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 221. Här hänvisar Halldorf till Rom 1:20  
159 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 224 ” Teologi i kyrklig mening formuleras i praktiken…”   
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menar att Quadriga ger det.160 Upplysningens exegetik gjorde sig av med denna teologiska lsning 

och istället så reducerades all mening till den bokstavliga, i termer av författarintention. Men de 

hermeneutiska vändningar som gjorts under 1900-talet ligger mer i enlighet med den gamla synen 

på Bibeln menar Halldorf. Som urval av denna hermeneutiska vändning refererar Halldorf till 

Heidegger, Lagercrantz, Iser, Conrad, Kierkegaard och Gadamer. Halldorfs poäng är att mening 

uppstår i mötet mellan läsare och text samt att språket inte kan korrespondera helt med 

verkligheten eftersom den är mer komplex. Allt språk är således i någon mån bildspråk, inklusive 

Biblens språk men Bibelns texter eller ord i sig besitter enligt Halldorf en unik riktning mot en 

gudomlig verklighet.161 För både kyrkofäder och Gadamer står inte denna språksyn i konflikt 

gentemot historisk metod, den utgör grunden för den andra tolkningsprocessen, som söker 

teologisk mening. Allegorisk läsning är ett sätt att närma sig: ”…textens ontologiska horisont – 

mot mysteriet.”.162 Allegorisk läsning och historisk läsning är inte motsatser enligt Halldorf och 

de som menar det gör sig skyldig till teologisk doketism. Halldorf hävdar att allegorisk läsning blir 

en gyllene medelväg mellan modernitetens reducering av mening och postmodern relativism. Det 

är en läsning som kan stå i fruktbar relation till historisk läsning men är inte lika godtycklig som 

postmoderna läsningar, eftersom den allegoriska läsningen betonar vikten av den historiska 

läsningen. Allegorisk tolkning utgör:  
 

… en form av kristen relevans tolkning genomförd inom ett ramverk definierat av en kyrklig 
tolkningsgemenskap. Det innebär en konfessionalitet som utmanar en del akademiska instinkter, men 
mening är alltid kontextuell: att tala om en ”allmänmänsklig” mening är oftast ett sätt att göra de egna 
erfarenheterna till norm. Bibelvetenskapen har allt att vinna på att inkludera teologisk texttolkning i 
disciplinen, eftersom det innebär att ämnet dras närmare både kyrka och teologi. 

 

Halldorf argumenterar även för sin tes med en slags marknadslogik som liknar idén utbud och 

efterfrågan. Halldorf menar att om Bibelvetenskap inte klarar av att bedriva teologisk läsning, 

varför ska blivande kyrkoarbetare studera det? Det är teologisk kompetens de behöver. Halldorf 

har också ett institutionellt argument: han undrar varför exegetik ska finnas på en teologisk 

institution om teologisk läsning ses som oacceptabelt. Halldorf pläderar inte för att alla exegeter 

ska göra forska på detta sätt, men att det a priori ska förstås som oacceptabelt ifrågasätter 

Halldorf.   

 
160 Quadriga innehåller en distinktion mellan bokstavlig mening, som finns i första innebörden och en andlig 
mening som finns i de tre resterande innebörderna. De fyra är: 1. Den bokstavliga innebörden, den historiska 
kontexten och författarens intention. 2. Den allegoriska innebörden, som innehåller kyrkliga dogmer och som 
anger vad kristna ska tro på. 3. Den tropologiska innebörden, den moraliska, som anger hur kristna ska leva sina 
liv. 4. Den anagogiska innebörden, som indikerar vad kristna ska hoppas på, innebörden pekar på det gudomliga 
löftet om ett nytt Jerusalem. Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction, 5 edition (Chichester, 
West Sussex, U.K. ; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011). S. 132 
161 Denna allegoriska läsning benämner Halldorf som sakramental läsning.  
162 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 226 
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Sammanfattande analys - Joel Halldorfs artikel  

Halldorf förespråkar alltså en metodologisk pluralism men om dessa olika metoder ska ingå 

i den metodologiska agnosticism som Wahlberg förespråkar säger inte Halldorf. I och med 

att Halldorf pläderar för att olika tolkningsperspektiv ska få finnas och att historisk-kritisk 

metod varken kan eller bör avgöra om ett mirakel har skett så är det en väldigt olik hållning 

än Wahlberg som menar att all vetenskap bör arbeta med en pragmatisk agnosticism som 

är öppen för att ta med Gud som förklaring och att mirakel har skett. Halldorf menar att 

Wassén och Hägerland snarare använder historisk-kritisk metod fel då den i sig inte kan 

avgöra om något övernaturligt har hänt i historien eller inte.  Problemet med historisk-

kritisk metod enligt Halldorf är snarare att den reducerar tolkningen till enbart 

författarintention och utestänger teologisk läsning. För Halldorf är teologisk läsning och 

historisk-kritisk metod en möjlig symbios. Vad som gör en tolkning intersubjektivt prövbar 

är inte huruvida den förklaras i naturalistiska termer utan snarare att det finns ett teoretiskt 

ramverk eller tradition som kan vara både ideologisk eller teologisk och att man som 

tolkare är transparent med sina perspektiv- och tolkningsval. Teologiskt normativ läsning är 

alltså enligt Halldorf intersubjektivt prövbart även för en icke-troende men även om så inte 

vore fallet menar Halldorf att läsningen borde vara acceptabel inom akademin. Således är 

inte intersubjektiv prövbarhet ett nödvändigt kriterium enligt Halldorf för acceptabel 

normativitet inom akademisk tolkning. Halldorf kopplar sin metod till en ontologi, 

nämligen en kristet platonsk ontologi.    

3.6 Natalie Lantz, Petter Spjut och Ola Wikanders replik - Tillbaka till dåtiden?  

Lantz, Spjut och Wikander skriver sin replik till Halldorf då de menar att Halldorfs framställning 

av historisk-kritiskt arbete inte gör vetenskapen rättvisa. Halldorf har fel gällande historisk-kritisk 

metods motsättning mot 1900-talets hermeneutiska insikter och att Halldorfs tes ställer hela det 

exegetiska arbetet utanför forskningskontext. Normativa teologiska kriterier i exegetiken är att 

förstå som oacceptabelt, enligt Lantz, Spjut och Wikander. Detta eftersom exegetiken då går 

utanför vetenskapens roll. Dessutom är det än mer svårmotiverat på en institution som bedrivs 

av medborgarnas pengar, då kan inte en konfession gynnas – det skulle vara att trilla tillbaka till 

den tid då en teologisk tradition styrde bibelvetenskapens arbete menar Lantz, Spjut och 

Wikander. Exegetiken idag gör inte samma misstag som exegetiken gjorde under upplysningen 

utan idag finns en mångfald av konfessioner representerade inom bibelvetenskapen och det är 

tack vare att arbetet inte är konfessionellt, snarare demokratiskt menar Lantz, Spjut och 
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Wikander. Halldorfs förslag riskerar att utesluta andra perspektiv som inte är samma som 

Halldorfs.  

  Halldorfs förslag leder till att forskaren representerar en tro, en tradition och då finns risken att 

forskaren får kritik för att vara heretiker vilket inte är en situation vetenskap ska ha menar Lantz, 

Spjut och Wikander. Halldorf reducerar enligt Lantz, Spjut och Wikander den moderna historisk-

kritiska exegetiken till enbart fokus på författarens intention. De misstag som upplysningen 

gjorde sig skyldiga till har historisk-kritisk exegetik gjort sig av med, menar de. Exegeter idag 

menar de skiljer mellan historievetenskapliga rekonstruktioner från den faktiska historien, något 

som inte är åtkomligt. Lantz, Spjut och Wikander menar att fokus idag inte är enbart på ursprung, 

som var ett uttryck för essentialism, utan även på retorik, idéer och andra konkurrerande 

världsbilder och traditioner. Således målar Halldorf upp en bild av exegeter och historisk-kritisk 

metod som är föråldrad och inte korrekt idag. Idag fokuserar man även på texternas kontext, 

något som en allegorisk läsning av Halldorfs slag skulle underminera för att ge plats åt samtida 

konfessionstolkningar. Att Halldorf målar upp de förändringar som har skett inom 

bibelvetenskapen de senaste årtiondena som en motsats till den historisk-kritiska metoden är fel 

utan ska snarare förstås som någon som införlivats i den historisk-kritiska exegetiken.  

  Det finns också enligt Lantz, Spjut och Wikander en stor skillnad på teologisk/allegorisk och 

ideologisk läsning, den andra är kompatibel med historisk forskning, exempelvis kan feministisk 

analys belysa den historiska situationen medans teologisk läsning har en annan sorts anspråk, 

större sanningsanspråk som inte går att varken falsifiera eller verifiera via historisk forskning och 

dessutom kommunicerbar enbart med de som delar samma metafysiska övertygelse. 163    

 
Normativa studier av allegoriskt material förutsätter en specifik ontologisk världssyn hos läsaren, 
vilket medför sanningsanspråk som varken går att verifiera eller falsifiera genom kontextualiserande 
arbete. Feministisk kritik skiljer sig från detta, i det att man inte behöver vara feminist för att utvärdera 
eller kritisera tillämpningen av ett genusanalytiskt perspektiv.164 
 

Ett annat problem enligt Lantz, Spjut och Wikander är att de förändringar som skedde med 

bibelvetenskapen under 1900-talet också var en kritik och insikt om teologi. 

Poststrukturalismen var en förklaring av författarens död, vilket gick emot upplysningens 

och protestantismens maxim om en texts singulära mening. Paradoxalt nog ledde dessa 

insikter till att konfessionella läsningar kom tillbaka, med sin egen nya betoning på singulär 

mening. Egentligen finns det en verklig konflikt här, enligt Lantz, Spjut och Wikander, den 

tolkningspluralism som uppstått i och med poststrukturalismen står i motsats till teologisk 

 
163 Lantz, Spjut och Wikander ”Tillbaka till dåtiden?”, s. 231-236 
164 Lantz, Spjut och Wikander ”Tillbaka till dåtiden?”, s. 236 
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läsning som ska hitta de dolda betydelserna i bibeln. Således är historisk-kritisk exegetik 

mer i linje med 1900-talets hermeneutiska insikter än vad Halldorfs förslag är.  

 
Ett uttalat konfessionellt perspektiv omöjliggör dessutom en intersubjektiv diskussion för dem som 
inte delar de ontologiska grundantaganden som en viss skribent håller sig med…Ett uttalat 
konfessionellt perspektiv är inte metodval, utan dogmatik.165 

 

Detta är ett av artikelförfattarnas axiom. Om ontologiska övertygelser får metodiskt 

genomslag så innebär det ett epistemologiskt hinder, enbart de som delar övertygelsen kan 

då förstå forskningen: ”… de olika konfessionella grupperna skulle inte ha ett gemensamt 

språk för att tala med varandra…”.166 Halldorfs förslag skulle alltså inte fungera i praktiken 

och det skulle resultera i att vetenskapen blev en ”… konfessionell 

ideologiproduktion…?”.167    

  Halldorfs förslag innebär att sätta bibelvetaren i en tämligen prekär situation då de säger 

att forskaren måste:  

 
…’simulera’ en ontologisk position som han eller hon själv inte delar, en situation som faktiskt är 
ganska ohållbar som bas för ett vetenskapligt samtal… Problemet med bristen på intersubjektivitet 
blir om möjligt ännu mera påtaglig, eftersom den ena parten då indirekt skulle påtvinga den andra sin 
(utomvetenskapliga) ontologiska hållning.168  

 

Lantz, Spjut och Wikander menar att allegorisk läsning kan ha en plats inom 

bibelvetenskap och det kan vara mycket lärorikt, men då reducerat till deskriptivt studium 

och således en del av historisk forskning, att själv sysselsätta sig med allegorisk tolkning är 

oacceptabelt inom vetenskap,169 de liknar det med att skapa nya bibeltexter. Att göra 

allegorier innebär att ta något som tillhör en annan historisk kontext in idag och låta det bli 

imitatio. Dessutom blir sanningsfrågan aktuell när man sysslar med teologiskt normativa 

studier, vad är rätt och vad är fel? Det är inte historikerns roll som snarare ska fördjupa 

kunskapen om texten utifrån den historiska kontexten, ett arbete som Halldorfs förslag 

omintetgör enligt Lantz, Spjut och Wikander. Det innebär dessutom att en historisk form 

för tolkning blir den normerande formen för akademin idag, vilket riskerar att gamla 

teologiska avarter så som anti-judisk tolkning kommer tillbaka i akademin. 

 
165 Lantz, Spjut och Wikander ”Tillbaka till dåtiden?”, s. 237-238 
166 Lantz, Spjut och Wikander ”Tillbaka till dåtiden?”, s. 238 (artikelförfattarnas kursivering)  
167 Lantz, Spjut och Wikander ”Tillbaka till dåtiden?”, s. 238 Deras kursivering 
168 Lantz, Spjut och Wikander ”Tillbaka till dåtiden?”, s. 238 (artikelförfattarnas parentes)  
169 Här är artikelförfattarna något otydliga om detta gäller vetenskap generellt eller om det är begränsat till 
historievetenskap.  
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  Gällande Halldorfs kriterier för falsifiering av allegoriska tolkningar menar 

artikelförfattarna att Halldorfs första kriterium, den ursprungskontextbaserade gör sig själv 

skyldig till att vara författarintentionssökande det som Halldorf förklarat som en ohållbar 

princip. De menar att en sådan hållning omöjliggör receptionshistorisk forskning då vissa 

tolkningar i historien inte passar in i Halldorfs ramverk. Halldorfs förslag innehåller på så 

sätt ett färdigt kristet förhållningssätt i och med sin form menar Lantz, Spjut och Wikander. 

Halldorfs traditionskriterium leder till godtycklighet enligt Lantz, Spjut och Wikander 

eftersom kriteriet är för vagt och människor som inte är en del av en specifik tradition kan 

omöjligt delta i samtalet, ”… vilket bryter de allmänt vedertagna principerna för 

vetenskaplig diskussion.”.170 Ingenstans i vetenskap är tradition ett kriterium. Teologiskt 

normativ forskning bidrar inte med ny kunskap utan formar enbart studenter till en 

konfessionstradition. ”Vi har alltså svårt att se det vetenskapliga värdet i teologiskt 

normativa studier av allegoriska tolkningar...”.171 Det kommer leda till att bibelvetenskapen 

blir en homogen miljö och risken är att forskare bedriver apologetik eller mission som 

forskare på ett statligt universitet.  

  Historisk-kritisk exegetik innebär en lösning på den risken eftersom det är ”… ett 

obundet perspektiv på den tradition man eventuellt står i… ett gemensamt språk som gör 

intersubjektiviteten möjlig.”.172 Metoden hjälper forskaren att komma ifrån sig själv och sin 

tradition och istället för att forskningen ska handla om forskaren handlar forskningen om 

texten. Det blir en dialektik mellan forskaren och texten och på så sätt får texterna visa på 

sin ursprungskontext och samtidens kontext.  

 

Sammanfattande analys - Lantz, Spjut och Wikander 

Dessa artikelförfattare menar att den enda acceptabla metoden inom exegetik är den historisk-

kritiska om än den under 1900-talet har breddats och tagit in exempelvis ideologisk läsning. 

Ideologiskt normativ läsning är acceptabel eftersom den inte uttalar sig på ett ontologiskt plan 

och kan inympas i historievetenskapligt syfte för att förstå en historisk kontext bättre. Således är 

ideologisk normativitet men inte teologisk normativitet acceptabelt. Teologisk läsning är en 

konfessionell läsning vilket vetenskap aldrig ska vara och dessutom finns det moraliska 

angelägenheter för att hindra teologisk läsning och tradition, det kan leda till att historiens misstag 

blir åter-producerade på universitet.  

 
170 Lantz, Spjut och Wikander ”Tillbaka till dåtiden?”, s. 242 
171 Lantz, Spjut och Wikander ”Tillbaka till dåtiden?”, s. 242 
172 Lantz, Spjut och Wikander ”Tillbaka till dåtiden?”, s. 243 
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Det förefaller som om det ligger ett bakgrundsantagande om att naturalism är en ontologi som är 

intersubjektivt prövbar, den är ett undantag från andra ontologier. Det är även så att om någon 

sysslar med teologisk läsning på ett statligt universitet är det att betrakta som mission men 

historisk-kritisk metod är neutralt, även det att bedriva en metodologisk naturalism förefaller vara 

neutralt. Historisk-kritisk metod möjliggör intersubjektiv prövbarhet, det finns inget gemensamt 

språk att förstå ontologiska påståenden (frånsett naturalism) utan för att få tillgång till innebörden 

krävs en tro.  

Dessutom finns även här likt Halldorf ett slags institutionellt argument nämligen att ett statligt 

universitet inte får gynna en viss konfessionell grupp vilket Halldorfs förslag enligt dem innebär.  

4. Internationell debatt 

Nu kommer jag att redogöra för den debatt som uppstod internationellt i och med Joseph 

Ratzingers bok Jesus från Nasaret.  

4.1  Ratzinger - Jesus från Nasaret  

Ratzinger klargör sitt syfte vid återkommande tillfällen men för att verkligen greppa bokens syfte 

bör Ratzingers metod och metoddiskussion först framställas. Ratzinger tar spjärn från en slags 

negativ analys av historisk-kritisk metod. Ratzinger önskar nyansera metodens roll och möjlighet 

utan att för den skulle göra sig av med den. Metoden har - menar Ratzinger - skapat en klyfta 

mellan en historisk och en trons Jesus, men Ratzinger menar att dessa måste vara förenade om 

Jesus ska kunna förstås. Dessutom är det den historiske Jesus som den kristna tron har sin grund. 

Ratzinger värderar alltså distinktionen mellan trons och historiens Jesus via bland annat ett 

kyrkodogmatiskt perspektiv. Metoden har också enligt Ratzinger visat sig vara mindre objektiv 

och garant från godtycklighet än vad dess förespråkare gjort anspråk på. Resultaten från metoden 

visar, hävdar Ratzinger, snarare en bild av forskaren än den historiske Jesus och att metoden 

aldrig når någon större säkerhet utan traditions och redaktionsanalyser är en infinit process som 

inte leder till säkerhet. Säkerhet är hos Ratzinger ett vetenskapligt mål. Ratzinger erkänner att det 

kan finnas viss skillnad mellan apostlarnas förkunnelse och den historiska situationen men frågan 

för Ratzinger är hur mycket historicitet som finns som grund för Nya testamentets budskap och 

Jesubild. Ratzinger konstaterar att om Jesus inte är Guds son, blir Jesus obegriplig. 173  

 

 
173 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 7-9 
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Detta är också den konstruktiva punkten för denna bok. Jag har velat se Jesus utifrån hans gemenskap 
med fadern som är det centrala i hans personlighet, utan vilken man ingenting kan förstå och 
varigenom han också idag är oss nära.174 

 
Ratzinger hävdar att hans projekt ligger i enlighet med de förändringar som har skett under 1900-

talet som gör att teologi och historia kan samarbeta igen när man tolkar Bibeln. Historisk-kritisk 

metod är och förblir enligt Ratzinger emellertid en avgörande och nödvändig metod, eftersom 

den kristna trons koncept besitter historiska anspråk, den gör anspråk på historiska händelser och 

bygger på historiska händelser. Om detta rycks bort får det teologiska konsekvenser, den kristna 

tron får en form likt vilken religion som helst, dess unika element elimineras. Trons historiska 

koncept inbjuder till historisk prövning. Dock kan inte historisk-kritisk metod råda allena. Den är 

en av flera delar för en korrekt utläggning enligt Ratzinger. Detta i och med metodens brister 

samt att det kristna perspektivet har fler dimensioner. Den första bristen historisk-kritisk metod 

besitter är att den enbart behandlar texten som något som tillhör det förflutna, den är bara ute 

efter författarintention i och sin kontext. Den förmår inte låta ordet få relevans i forskarens 

samtid.175  

Den andra bristen är att metoden utgår från regelbundenhet vilket gör Bibeln enbart till ord från 

människor samt att dokumenten inte ses som den helhet Bibeln historiskt bör förstås som. Den 

tredje bristen är dess osäkerhet, det går inte simulera historien idag och därmed pröva 

händelsernas kausalitet, osäkerheten har även metodens egen resultathistoria bevisat.176 Historisk-

kritisk metod förmår exempelvis inte ge några tillräckligt säkra insikter gällande Jesu liknelser, och 

enligt Ratzinger kommer den inte nära den riktiga Jesus och teologin som följer ur den blir 

kraftlös.177 Metoden har, enligt Ratzinger, ett väsen som i sig visar på dess otillräcklighet och 

kräver komplettering.178 En komplettering som är nödvändig är kanonisk exeges, Ratzinger menar  

att Brevard Childs kanoniska exegetik är ett bra exempel på ett försök att komma in i Bibelns 

egen logik. Läsningen är i enlighet med “... den anda i vilken den (Bibeln) är skriven…”.179, att ta 

in kyrkans tradition och analogier behövs också för att komma djupare in i textens mening.180 Den 

analogi och det perspektiv som krävs för att förstå hela Bibeln enligt Ratzinger är att läsa den 

 
174 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 9 
175 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 10-11; 27. S. 125: Gällande ursprunglighet och äkthet om de olika 
versionerna av Herrens bön säger Ratzinger att den analysen “... är inte överflödig, men trots allt inte 
avgörande.”. S. 227 angående vikten av att läsa ordet in i samtiden: “Men Herren talar alltid i nutiden och in mot 
framtiden.”  
176 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 10-12 
177 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 166-168 
178 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 10-12 
179 Ratzinger Jesus från Nasaret s. 13. (Min parentes) S. 69 menar Ratzinger exempelvis att Matteusevangeliet i 
sig är ett kanoniskt projekt.  
180 Begreppet djup har en nyckelroll och är frekvent använt. Se nedan.  
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utifrån och inifrån Jesus Kristus. Tar man detta som tolkningsperspektiv säger Ratzinger att 

läsaren upptäcker Bibelns enhet som pekar på Jesus. Nya testamentets anspråk på att Jesus är den 

han sa sig vara bevisförs genom att författarna försöker visa att den Hebreiska bibeln väntar på 

Jesus.181 Detta är ett perspektiv som kräver av tolkaren en kristen tro, som inte kan härledas från 

en historisk-kritisk metod:  

 
Men denna trosbekännelse bär i sig förnuft - historiskt förnuft - som gör det möjligt att se Skriftens 
inre enhet…182 
 

Tron är det som enligt Ratzinger ställer människan i relation till Kristus men som också gör att 

hon ser Gud.183 Den kristna tron innebär att människan får kontakt med det sanna förnuftet och 

befrielsen, i avsaknad av tron på Gud blir världen mindre rationell.184 

  Inget av detta står i strid med den första utläggningsdimensionen, den historisk-kritiska, utan är 

en teologisk utveckling menar Ratzinger. Denna teologiska utveckling är enligt Ratzinger lämplig 

eftersom ord i sig alltid betyder mer än vad en författare kan ha haft som intention och detta är 

än mer tydligt när ord får processas i en trostradition. Ord har alltså flera dimensioner och 

således är en viktig komplettering och utveckling av historisk-kritisk metod att använda sig av 

kyrkans klassiska lära, Quadriga.185  

  Ratzinger menar att författarna till de olika dokument som kanoniserats i Bibeln är själva en del 

av Guds folk som fortsätter läsa Bibeln införlivade under Guds ledning. Därmed måste Bibeln 

ses i relation till Guds folk, de har en avhängig relation: Bibeln får sin mening från Guds folk och 

Guds folk får sin kraft från detta ord och när Guds folk läser Guds ord blir Gud närvarande.186  

  Denna metoddiskussion leder Ratzinger till sin historiesyn och attityd gällande evangelierna - 

han har som utgångspunkt att evangelierna ger en historiskt trovärdig bild, och utifrån dem vill 

han “... beskriva evangeliernas Jesus som den verklige Jesus, den historiske Jesus, i egentlig 

bemärkelse…”.187 Evangeliernas Jesus är alltså den historiske Jesus, det är en hållning som enligt 

Ratzinger har mer historisk förklaringsförmåga. Även om det gått en viss tid mellan 

påskhändelserna och att texterna skrevs ner så är det den rimligaste hållningen för att förklara 

Jesu död och den rörelse han startade. Ratzinger erkänner att han går utanför den historisk-

kritiska metoden men samtidigt menar han att om man utgår från trons perspektiv och sen tar 

användning av den historisk-kritiska metoden och ser att orden har något som är större än den 

 
181 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 208  
182 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 13 
183 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 151 
184 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 158 
185 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 14 
186 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 15 
187 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 15-16 
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bokstavliga dimensionen framställs en mer trovärdig bild, de olikheter som texterna har gentemot 

varandra finner samstämmighet och läsaren får en sannare bild.188  

  Denna metod-diskussion och Ratzingers syfte med boken är alltså mycket nära varandra. 

Ratzinger vill i konstruktiv anda försöka finna den historiske Jesus utifrån dennes gemenskap 

med Gud Fadern och förstå Jesu budskap. Ratzinger hävdar explicit att hans bok inte är en analys 

av kyrkans teologiska reflektion utan är ett personligt försök till att nå den historiske Jesus och då 

använda sig av historisk-kritisk metod och samtidigt gå utöver den för att få en mer djup och 

sann bild.189 Begreppet djup har en nyckelroll i Ratzingers resonemang och syfte.190 Som jag tolkar 

Ratzingers användning av begreppet innebär djup att komma närmare sanningen och därmed 

närmare Gud. Detta djup finns inom människans själ, det finns i naturen och det finns i Bibeln 

men samtidigt använder Ratzinger begreppet som om detta djup är utanför vad människan, 

naturen och Bibeln åtminstone vid första anblick kan visa. Det går att tolka som sanning 

karaktäriserad av mystik men jag menar att sättet som Ratzinger argumenterar och resonerar inte 

ska förstås som mystik. En teologisk förståelse tenderar att vara djupare än en historisk men om 

en historisk utläggning är mer sann än en teologisk förklaring, då skulle förmodligen Ratzinger 

säga att den historiska förklaringen nått Jesus på djupet.191 Ratzinger vill med sin bok hjälpa 

läsaren till det som han anser är det viktigaste, att själen på djupet får ett rätt förhållande till 

Gud.192 

  Ratzingers huvudteser som jag tolkar det går att skönja i tre teman som går in i varandra: att 

Jesus budskap innehåller en kristologisk dimension vilket sammanbinder Jesus och den 

apostoliska förkunnelsen.193 Det andra temat är att Jesus ska förstås som den nye Mose,194 och att 

Jesu budskap och person är det nya Torah.195  

  För att förstå Jesus måste man alltså koppla samman det löfte om en ny Mose som man finner i 

den Hebreiska bibeln och som Johannesevangeliets prolog försöker sammanbinda. Utan denna 

koppling mellan den Hebreiska bibeln och Nya testamentet kan man inte förstå Jesus.196 Denna 

sortens uppfyllelser återkommer, bland annat är Jesus “... den sanne Jona…”,197 där Ratzinger gör 

 
188 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 7-17 innehåller Ratzingers metodiska diskussion.  
189 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 8; 17; 258; 278; 307 
190 Ratzinger Jesus från Nasaret, mig veterligen använder Ratzinger begreppet djup i någon konstellation på 
följande sidor: 15; 32; 67; 82; 95; 122; 125; 146; 155; 170; 174; 180; 186; 189; 190; 191; 207; 208; 232; 239; 
243; 245; 247; 260; 275; 277; 283.  
191 Jag är medveten om att detta kan vara översättningsfråga också.  
192 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 122 
193 Ratzinger Jesus från Nasaret, sidor där kristologisk läsning pläderas eller används: s. 16; 24; 55; 57; 97; 106; 
146; 179; 186; 228; 258 
194 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 19; 23; 82; 112; 116; 134; 210; 217; 234; 265; 269-270 
195 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 72; 100; 107; 119; 154; 236; 275  
196 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 19-23 
197 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 32 
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en teologisk koppling. Även det att det finns en kristologisk betydelse i allt vad Jesus gör, alltså 

att det visar på Gud fadern och Fadern och sonens relation. Det innebär att i Jesus och hans 

budskap ges Gud som gåva:   

 
... är sammanhanget mellan Fadern och sonen fullkomligt uppenbart. Då blir det tydligt att vi i 
spegelbilden av Jesu gestalt inser vem och hurudan Gud är.198  

 

Att Jesus är den nya Torah betyder inte att Torah är satt ur spel, den förklarar vem Jesus är samt 

att exempelvis dekalogens bud skall införlivas i den nya universella familj som Jesus, den nye 

Mose bjuder in till och buden utvecklas i Jesu budskap, dessutom är dekalogen nedlagd i 

människan.199 Här finns en spänning i Ratzinger teologiska antropologi, eftersom han också säger 

att människan inte tänker i linje med uppenbarelsen utan det är något hon måste mottaga i 

tro.200   

  Ratzinger menar att all tolkning måste stå i relation till Bibelns bokstavliga mening, man kan inte 

göra tolkningar som Bibeln själv inte nämner.201 Detta menar Ratzinger att liberalteologin 

misslyckats med eftersom deras slutledningar och tolkningar innehåller sådant som inte finns i 

texterna. Detta är enligt Ratzinger särskilt tydligt med exegetiska utläggningar om Jesu dop, 

emellertid konstaterar Ratzinger senare att kyrkofädernas allegoriska doptolkning, med koppling 

till kunglig smörjelse i den hebreiska bibeln är en rimlig förståelse.202 Att likt kyrkofäderna utläsa 

olika dimensioner av innebörd i texten innebär inte att den bokstavliga innebörden försvinner 

utan att man tar in det större sammanhang som Jesus budskap och liv innebär och som Bibeln 

framställer.203 Här finns alltså en tydlig tolkningsprincip i Ratzingers framställning, den 

bokstavliga innebörden är avgörande så länge det inte är en förklaring som tar in bibelns som 

anger kyrkans tro på Jesus, då är det en del av Bibelns helhetsbudskap.  

  När Ratzinger möter mirakelberättelser så som brödundret blir analysen teologisk. Ratzinger 

tycker det är en intressant berättelse, eftersom Jesus gör något han innan har vägrat göra när 

djävulen försökt fresta honom. Ratzinger lösning är pastoralteologisk, alla människor som fanns 

med i samband med brödundret hade kommit av rätt anledning, att höra Guds ord, och därmed 

underlåtit sig att ordna med det vardagliga, men de ber sedan Gud om bröd och de delar med sig 

av det brödet till varandra. Alltså finns det i berättelsen ett mönster idag för den kristne att 

 
198 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 128 
199 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 24; 114; 137 
200 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 261 
201 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 33 
202 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 36-37. På s. 130 avfärdar Ratzinger så kallat inklusivt språk om Gud, att 
benämna Gud som moder med mera, inte är lämpligt eftersom det inte nämns i texterna.  
203 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 142 
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eftersträva.204 Praktik och tolkning ligger alltså i Ratzingers bok nära varandra för att nå korrekt 

förståelse av Bibeln. I och med detta utgör helgon en viktig tolkningsprincip för Ratzinger: 

“Helgonen … de sanna utläggarna av den Heliga Skrift.”.205 Ratzinger menar att de som levt ut 

Jesu budskap förstår det bättre och säger något viktigt om det. Detta kopplar Ratzinger till att ord 

kan få ny betydelse i en annan tid.  

  Ratzinger är skeptisk till modern exegetik eftersom den innehåller vad han kallar för dogmer. En 

av dogmerna är att Gud inte kan gripa in i historien och när det appliceras finns det en risk enligt 

Ratzinger att det är ett uttryck för antikrist. Vetenskap kan alltså vara antikrist och förleda den 

kristna gemenskapen, under täckmantel: vetenskapliga ideal. Därför är bibelutläggning alltid en 

del av en teologisk kamp. Det handlar om vem Gud är och hur Gud handlar. Genom att sätta 

moderna upplysningsraster för Gud, villkor för att bevisa sig, görs Gud till vad människor önskar 

Gud ska vara. 206 Modern exegetik har även en tendens att bryta ner ord och kontext i 

beståndsdelar på ett sätt som inte ger livets komplexitet sitt legitima utrymme, men samtidigt 

menar Ratzinger att det är så vetenskapligt förnuft ska fungera.207  

   Ratzinger visar stort engagemang i frågan om relationen gällande trons och den historiske 

Jesus. Ratzinger håller med det som exegeter ofta hävdar, att Jesus predikade om Guds rike 

medan apostlarna sedermera predikade om Jesus.208 Ratzinger hävdar och detta tolkar jag som en 

av Ratzinger huvudteser: “...Guds rike självt en förborgad kristologi.”.209 Vilket har som innebörd 

att Jesus och apostlarnas kerygma står i enlighet med varandra. Detta är något som modern 

exegetik enligt Ratzinger inte förmår att erkänna utan forskaren genom sina metoder framställer 

sig själv snarare än att försöka söka sanningen i texten.210 Sanning hos Ratzinger framställs 

implicit i termer av korrespondens till en levande gudomlig verklighet, Kristus.211  

  Ratzinger erkänner att de olika evangelierna också speglar den teologiska reflektion som 

traditionen förmodligen hade, det finns känslor som har lämnat avtryck i evangeliernas 

framställning.212 Emellertid utgår hela Ratzingers projekt från att den historiske Jesus hade en 

självbild och identitet som står i samklang med apostlarnas kerygma. Det gör att 

Johannesevangeliets mer kristologiska element står i samklang med bergspredikans budskap och 

de synoptiska evangeliernas framställning.  

 
204 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 42-43 
205 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 80 
206 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 45-46; 173 
207 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 280 
208 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 55 
209 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 56. Tangerande utsagor på s. 67; 97 
210 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 57-59. Här använder Ratzinger Bultmann, likt flera ställen, som exempel på 
en förment vetenskaplig attityd men som mer framställde Heideggers filosofi än den historiske Jesus.  
211 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 91 
212 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 164 
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Det fjärde evangeliets Jesus och synoptikernas Jesus är en och densamme: den sanne, historiske Jesus…213 

 

En sådan förståelse förklarar enligt Ratzinger bättre exempelvis sabbatsdispyter än vad liberala 

exegeter förmått förklara. Detta eftersom denna dispyt då egentligen handlar om Jesu självbild. 

Ratzinger menar att hans förståelse av Johannesevangeliet innehåller den bästa förklaringen till att 

Jesus blev dödad och menar att en historisk rekonstruktion som inte erkänner enheten mellan 

Jesus självbild och apostlarnas proklamering saknar slutledningsförmåga.214  

  Ratzinger menar att om man tar med i sin läsning att Gud alltid vill hjälpa människor att tro på 

Guds rike, då är en kristologisk läsning alltid i någon mån rätt eftersom den tar hänsyn till en 

dimension som orden besitter.215 Men en kristologisk läsning får dock aldrig göra våld på texten, 

exempelvis menar Ratzinger att Irenaeus tar sig för stora friheter när Irenaeus läser in kristologi i 

vissa detaljer inom liknelsen om den förlorade sonen, Ratzinger tycker att allegorin misslyckas 

med att vara trogen texten och den ger inte tillräckligt djup.216 Emellertid nämner Ratzinger att 

kyrkofäderna läste in i beskrivningar av bergslandskap i den Hebreiska bibeln och såg dem som 

Guds ords olika höjder och näringsgivande kraft, detta är menar Ratzinger ingenting som texten 

ur ett historiskt perspektiv kan betyda men de hade ändå rätt, eftersom de på så sätt förstår vem 

Jesus är som den gode Herden.217 

  Ratzinger förstår att han bör argumentera för att kunna använda Johannesevangeliet, eftersom 

den anses inom exegetik ha låg historisk trovärdighet.218 Ratzinger menar att ny forskning har 

visat att Johannesevangeliet har visat prov på att framställa orter och tidsangivelser på ett korrekt 

sätt och att språket är snarare färgat av Torah än gnosticism, ett judiskt prästspråk som återfinns i 

Torah och som i sig pekar på att evangeliet bygger på ett ögonvittne som bäst förstås som Jesu 

älskade lärjunge, Johannes. Ratzinger menar att det är den bästa förståelsen, om än inte bevisat 

men även i detta resonemang anser han sig ha bevisat att Bultmann hade fel och att Bultmann i 

sig är ett bevis på att vetenskap mycket väg kan leda till falska slutsatser. För Ratzinger är denna 

fråga avgörande, för om evangeliet inte bygger på ögonvittnen är orden tomma på innehåll men 

Ratzinger anser och använder Johannesevangeliet som en källa av hög historisk trovärdighet. Det 

är en viktig grundbult i hela Ratzingers framställning, om teologin inte har historisk uppbackning 

blir det gnosticism. Ratzinger erkänner att evangeliet inte är skrivet så som historiska utläggningar 

 
213 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 107 
214 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 107; 264; 281 
215 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 179 
216 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 185-186 
217 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 245 
218 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 196 
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generellt är skrivet men evangeliets anspråk på att återge vad Jesus sa och gjorde är historiskt 

korrekt. Evangeliet är inspirerad av den helige Ande för att på ett bättre sätt kunna väcka tro och 

att det inte står i konflikt till att evangeliet bygger på minnen, samt att uppståndelsen innebar ett 

återtänkande för apostlarna, där historiska händelser förstods i uppståndelsens ljus.219  

 
Sambandet mellan Logos och factum historicum är den punkt som evangeliet syftar till.220  

 

Därmed kan och bör man enligt Ratzinger använda Johannesevangeliet som en historiskt 

trovärdig källa.  

  Den allegoriska läsningen tar sig ofta i ecklesiologisk och eller sakramental riktning, men detta är 

enligt Ratzinger ett sekundärt tema och används bara när det hjälper läsaren att bättre förstå 

Jesus.221 

 

Sammanfattande analys – Ratzinger Jesus från Nasaret 

Ratzinger menar att historievetenskaplig läsning och teologisk läsning båda är nödvändiga 

förutsättningar för att nå en korrekt bibeltolkning, men hans värdering av vad en korrekt 

bibeltolkning innebär är teologisk så på så sätt föreligger en cirkularitet i Ratzingers projekt. 

Enkelt uttryckt måste man utgå från att Jesus är Guds son för att förstå att Jesus är Guds son i 

Ratzingers metod. Ratzinger gör anspråk på en slags modifierad symbios mellan historisk-kritisk 

metod, kanonisk exegetik och teologisk läsning. Det är i alla fall i denna riktning som man bör 

arbeta för att nå kunskap om den riktige, den historiske Jesus. Historisk-kritisk metod är enligt 

Ratzinger helt nödvändig eftersom den kristna tron gör historiska anspråk och bygger på 

historiska händelser. Historisk-kritisk metod som teologiskt isolerad metod leder emellertid till en 

felaktig bild av den historiske Jesus – alltså historiskt falsk. Ratzinger menar att historisk-kritisk 

metod i sig innehåller naturalistiskt dogmatiska axiom, alltså ontologiska grundantaganden som är 

problematiska om man ska förstå Bibeln, så på så sätt förespråkar Ratzinger inte en metodologisk 

pluralism utan i slutändan är det den metodologi han föreslår som är den mest godtagbara 

metoden för att nå den historiske Jesus.  

Ratzinger menar själv att den metod han föreslår inte är intersubjektivt prövbar, den är öppen för 

kritik men för att helt förstå metodens resultat krävs en kristen tro som i sig förstås som förnuftig 

enligt Ratzinger. Teologisk läsning och kanonisk exegetik kräver tro.  

 
219 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 196-209 
220 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 206. Ratzingers kursivering. 
221 Ratzinger Jesus från Nasaret, s. 258 



   
 

   
 

59 

Enligt Ratzinger går det inte att göra en teologiskt neutral tolkning av Bibeln, det finns ingen 

metod som undviker att vara en del av det som Ratzinger beskriver som en teologisk kamp. Att 

säga att historisk-kritisk metod kan vara uttryck för antikrist är ett tydligt exempel på Ratzingers 

position.  

4.2 Gerd Lüdemann - Eyes That See Not 

Gerd Lüdemanns bok innebär en kritisk granskning av Ratzingers Jesus från Nasaret. Med boken 

önskar Lüdemann starta en debatt för hur förnuftiga människor i samtiden borde läsa Bibeln. 

Lüdemann menar att historisk forskning måste göra distinktion mellan religiös tro och historisk 

vetenskap. Detta eftersom en historiker måste ha objektiva bevis för sina slutsatser. Tro innebär 

ett logiskt felslut, man hämtar fakta från en icke-godkänd auktoritet. Metoden Lüdemann 

använder sig av är att först redogöra för ett kapitel i Ratzingers bok och sedan möta anspråken 

med Lüdemanns egen exegetiska utläggning.222 Lüdemann menar att en historikers slutsats ska 

mätas utifrån vad han kallar historisk kunskaps natur, annars är det inte historievetenskap, ja 

annars är det inte kunskapssökande utan en trosmeditation och förmedling av religiös tradition. 

Att Ratzinger hävdar att tro är ett rekvisit för kunskap om Jesus och samtidigt säger sig vilja nå 

den historiske Jesus, då har Ratzinger redan menar Lüdemann klivit ur historisk-kritisk metod. 

Det är ju denna metod som resulterat i ett gap mellan trons och historiens Jesus ”The ontological 

disconnect leaves one breathless.”.223  Ratzingers utläggning är enligt Lüdemann absurd för den 

som inte delar Ratzingers tro. Att läsa in eukaristiska dimensioner i Jesu liv och budskap är för en 

icke-troende människa omöjligt att förstå menar Lüdemann. Dessutom anser Lüdemann att 

sådana argument kanske fungerade under antiken eller under medeltiden, emellertid inte i vårt 

moderna samhälle där metafysiska anspråk bemöts med skepticism. Modernitetens framsteg 

grundas i just sin icke-metafysiska karaktär och samma sak gäller exegetikens framsteg. Ratzingers 

bok når därmed inte historisk verklighet enligt Lüdemann.  

  Ratzingers kritik mot historisk-kritisk metod att det är en smal förståelse av verkligheten innebär 

enligt Lüdemann att Ratzinger därmed inte söker empirisk sanning. Ratzingers bok, skulle enligt 

Lüdemann således aldrig bli godkänd i en historievetenskaplig kontext och eller i en autonom 

teologisk kontext. Ratzingers sanningsanspråk har bara trovärdighet inom hans trossfär, som 

dessutom Ratzinger kontrollerar. 

   Ratzingers metod är enligt Lüdemann historiskt inkoherent. Ratzinger utgår från att Jesus är 

Gud inkarnerad, och utifrån denna dogm går han in i källmaterialet och hittar stöd för sin dogm. 

 
222 Lüdemann Eyes that see not, s. vii-xii; 103-104 
223 Lüdemann Eyes that see not, s. 5 
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Lüdemann menar att Ratzingers kritik mot historisk-kritiska metod innebär ensidig analys, blir 

självförverkligat hos Ratzinger. Ratzingers utgångspunkter är subjektiva vilket Lüdemann anser är 

oacceptabelt inom akademiskt tänkande, Ratzingers metod är snarare en dogmatisk metod än en 

vetenskaplig.   

  Enligt Lüdemann är det mycket svårt att förstå hur Ratzinger kan försöka göra en symbios 

mellan teologi och historievetenskap med tanke på att historisk-kritisk metod kunnat följa den 

kristologiska utvecklingen inom den tidiga kyrkans olika traditioner. Metoden har alltså förklarat 

den teologi som Ratzinger tar spjärn ifrån. Ratzingers projekt står i konflikt med historisk-kritisk 

metod och därmed förlorar han kontakt med historien. Lüdemann menar att om forskningssyftet 

inte är att enbart söka författarens intention, då leder det till godtyckliga slutsatser. Lüdemann 

hänvisar till Ernst Troeltsch som menade på att dogmatisk läsning inte kan vara historisk-kritisk 

läsning, då den andra är sekulär. Dogmatisk läsning som gör anspråk på att vara historisk är 

snarare frälsningshistoria och försöker använda fakta för att övertyga de redan troende. 

Lüdemann menar att detta är precis vad Ratzinger gör. Lüdemann anser att Ratzinger använder 

modern vetenskap så länge det gynnar hans dogmatiska framställning, men dogmatiken får 

företräde vid konflikt med vetenskap.224  

  Lüdemann menar att Ratzingers att om du ger historisk-kritisk metod ena fingret, så kommer 

den att äta upp hela handen. Det går inte att använda metoden på Ratzingers vis eftersom 

metoden har långtgående mer implikationer än Ratzinger erkänner. Allt övernaturligt rensas bort 

genom metoden. Ratzinger använder metoden med avsikten att ge evangelierna större 

trovärdighet, men han använder inte metoden på allvar för att undersöka evangeliernas 

trovärdighet. Lüdemann menar att Ratzinger är teologiskt smart med denna attityd till metoden, 

eftersom metodens väsen är sådan att om man inte håller den på avstånd så äter den upp allt som 

kommer i dess väg. Dock borde en akademiskt skolad person inte blanda samman metoder och 

kategorier på detta sätt som Ratzinger gör anser Lüdemann. Ratzinger påstår att historisk-kritisk 

forskning inte kommit tillräckligt nära den riktiga Jesusgestalten men Lüdemann menar att 

Ratzingers påstående är högst märkligt då historisk-kritisk forskning är det historiska porträttet av 

Jesus på objektiv grund. Problemet för Ratzinger verkar snarare vara menar Lüdemann att 

resultat från historisk-kritisk forskning står i konflikt med kyrkans dogmer.225  

  Ratzinger använder sig av Johannesevangeliet som en historiskt trovärdig källa vilket är omöjligt 

för någon som respekterar historisk-kritisk forskning menar Lüdemann. Ratzingers 

 
224 Lüdemann Eyes that see not, s. 5-7; 73; 76 
225 Lüdemann Eyes that see not, s. 13; 15; 25-26; 39-40; 57; 76; 82; 135. S. 69: ”… that God has uttered words 
in history, shows clearly that Ratzinger has chosen to disregard the historical reasoning that he claimed to 
employ in his book.” 
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argumentation för evangeliets trovärdighet är ohållbar. Johannesevangeliet anses inom historisk-

kritisk forskning vara till stora delar uppdiktad och utan förankring hos ögonvittnen. Dessutom 

menar Lüdemann att Ratzinger bedriver godtycklig logisk slutledning. Ratzinger har bestämt sig 

för, a priori, att Johannesevangeliet inte kan ha gnostisk bakgrund för i sådana fall ges en felaktig 

bild av Jesus. Lüdemann menar att en sådan logik kan bekräfta vad som helst. Dessutom menar 

Ratzinger att den tidiga kyrkans minne stod i samklang med helig Ande, sådana argument och 

anspråk är enligt Lüdemann ”… a further offense to the human intellect,..”.226 Lüdemann menar 

att Ratzingers metod resulterar i en fantasifull Jesus, skapad för att passa in i Ratzinger 

dogmatiska ramverk.227 Samma sak gällande bergspredikan och Herrens bön, menar Lüdemann, 

historisk vetenskap kan inte bevisa om Jesus verkligen uttalat dem varav Ratzingers kristologiska 

tolkning av den blir spekulativ och det är tydligt att det är kristet apologetiska snarare än 

historiska syften som styr Ratzingers resonemang.228 

  Lüdemann hävdar att Ratzinger försöker göra sin framställning mer vetenskaplig genom att 

koppla sitt projekt med kanonisk läsning, från Brevard Child, men Lüdemann menar att eftersom 

Childs forskning inte främst söker författarintention är Childs exegetik inte mer vetenskaplig än 

söndagsskolors bibelutläggningar.229  

  Ratzinger pläderar för att Jesus ska förstås som den nye Moses, och den sanne Jona, men 

Lüdemann menar att de slutsatserna bygger på metaforer och analogier, det är inte härledd från 

historisk forskning. Således låter Ratzinger dogmatik gå över gränsen och in i vetenskapens 

domän, vilket innebär att tro och inte fakta styr resonemanget. Ratzinger låter motsägande 

versioner från evangelierna tillsammans komplettera varandra, vilket enligt Lüdemann bevisar 

godtycklighet och ohistoriskt resonemang.230  

  Att Ratzinger inte har några problem med att exempelvis himlen öppnar sig och att Gud talar, 

förvånar Lüdemann eftersom Ratzinger lever 400 år efter Galileo och 300 år efter Newton. Att 

en utbildad forskare inte bortser från sådana anspråk är häpnadsväckande. Samma sak att 

Ratzinger utgår från att Jesu frestelse i öknen de facto varade i 40 dagar och att han verkligen 

talade med djävulen och samtidigt vill arbeta med historisk-kritisk metod, detta innebär enligt 

Lüdemann metodologiskt nonsens. 231  

 
226 Lüdemann Eyes that see not, s. 97 
227 Lüdemann Eyes that see not, s. 7; 15; 53; 96-97; 101-104; 107; 109; 114-115 
228 Lüdemann Eyes that see not, s. 54-59; 67 
229 Lüdemann Eyes that see not, s. 11  
230 Lüdemann Eyes that see not, s. 14-15; 20-22 
231 Lüdemann Eyes that see not, s. 23; 66-68. Angående Jesu dialog med djävulen säger Lüdemann, s. 68: “The 
presupposition of mythical persons and events behind a purportedly responsible exegesis is almost too incredible 
to warrant comment; in technical terms it amounts to methodological nonsense.” 
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  Lüdemann undrar varför Ratzinger är kritisk till metodologisk naturalism då det är konsensus 

inom alla akademiska områden att Gud inte är en aktör i verkligheten. Det är enligt Lüdemann en 

grundläggande och sant intellektuell princip. Dessutom ger det vetenskapen en metod som är 

icke-teistisk, utan dogmer, men det innebär inte att det är ateism, icke-teism och ateism är långt 

ifrån varandra, Lüdemann menar att de är lika långt ifrån varandra som historisk-kritisk metod är 

skilt från trosbaserade anspråk. Att Ratzinger inte förmår ta hänsyn till sådana nyanser gör enligt 

Lüdemann att boken istället för att göra en teologisk utveckling från historisk vetenskap ersätter 

all vetenskaplighet med subjektiv och godtycklig framställning.232 

  Ratzingers tes att det finns en dold kristologi i Jesu budskap är en falsk tes menar Lüdemann. 

Källmaterialet nämner det inte, därmed går man utanför texten.233 Samma fel gör Ratzinger när 

han påstår att Jesus är av samma substans som Fadern, det säger källmaterialet ingenting om utan 

är en dogmatisk formulering ungefär 300 år efter Jesu död som Ratzinger läser in. Den metoden 

är enligt Lüdemann inte exegetiskt acceptabel. Påståendet saknar empirisk grund. Ratzingers 

kristologiska läsningar av liknelserna innebär enligt Lüdemann att Ratzinger försöker allegorisera 

texten. Allegorisk läsning är ett vetenskapshistoriskt steg bakåt i tiden, ett uttryck för omodern 

vetenskap.234  

  Lüdemann menar att Ratzingers anspråk på att den kristna tron gör världen rationell är enbart 

att ses som ett uttryck för en romersk-katolsk övertygelse och Lüdemann anser att påståendet är 

ett inom vetenskap otillåtet sätt att manipulera rationaliteten för sin tro.235   

  Lüdemann anser att Ratzinger genom sin bok bevisat sig oförmögen att arbeta objektivt och 

vetenskapligt, Ratzinger förstår inte att evangelierna speglar den tidiga kyrkans olika traditioners 

reflektion och inte den historiske Jesus.236 Lüdemann menar att gemensamt i all kritik han ger är 

att Ratzinger inte ger historiska bevis för sin Jesusgestalt, utan att Ratzinger gör allegoriska 

tolkningar för att stärka människors religiösa tro.  

 
They cannot be used by anyone, including Ratzinger, to assert an empirical nature of reality or - 
specifically here – an attribute of the historical Jesus.237 

 

Utanför Ratzingers religiösa bubbla, står tro och kunskap i motsats till varandra, och när de 

kolliderar ska kunskap ha företräde menar Lüdemann. Ratzinger godkänner inte grundsatserna i 

 
232 Lüdemann Eyes that see not, s. 30-32 
233 Lüdemann Eyes that see not, s. 44. Detta blir tydligt också när Lüdemann anser att Ratzinger inte har rätt att 
kalla Paulus för en lärjunge till Jesus eftersom Paulus själv aldrig använder en sådan titel om sig själv. S. 53.  
234 Lüdemann Eyes that see not, s. 85 
235 Lüdemann Eyes that see not, s. 74 
236 Lüdemann Eyes that see not, s. 116; 120; 126 
237 Lüdemann Eyes that see not, s. 130 
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historisk-kritisk forskning, därför är han inte lika intellektuellt hederlig som liberala protestanter 

och moderna katoliker.238 

 

Sammanfattande analys - Gerd Lüdemann 

Lüdemann anger tydliga vetenskapsteoretiska spelregler. Historievetenskap och teologi måste 

hållas isär precis som vetenskap och tro måste hållas isär. Metodologisk naturalism är en 

förutsättning för vetenskap. Lüdemann uttalar sig på ett ontologiskt plan, han utgår från en 

naturalistisk ontologi och någon annan hållning är ovetenskaplig, oförnuftig. Allting ska gå att 

förenas med vad Lüdemann beskriver som en empirisk sanning, vilket jag tolkar som både 

metodologisk och ontologisk naturalism. Naturvetenskapen har i Lüdemanns resonemang bevisat 

naturalismens sanning, men det är också så att metodologisk naturalism samt ontologisk 

naturalism ses som något neutralt i Lüdemann argumentation. Det behövs aldrig argumenteras 

för naturalismens sanning utan om man vill vara vetenskaplig och förnuftig så utgår man från 

ontologisk naturalism. Lüdemann kritiserar Ratzingers krav på tro för att förstå hans metod och 

samtidigt erkänner han att Ratzinger har rätt i det. För en icke-troende människa kan enligt 

Lüdemann inte förstå Ratzingers teologiska läsningar. De omöjliggör intersubjektiv prövbarhet. 

Historisk-kritisk metod är däremot en objektiv och intersubjektiv metod eftersom den inte gör 

trosanspråk utan bara handlar om kunskap och fakta.  

4.3 Richard B. Hays - Ratzingers Johannine Jesus 

Hays menar i sitt kapitel ”Ratzinger’s Johannine Jesus: A Challenge to Enlightenment 

Historiography” i boken The Pope and Jesus of Nazareth att Ratzingers Jesus från Nasarets genre är 

svår att titulera. Hays menar att boken gör anspråk på att vara en vetenskaplig analys av den 

historiske Jesus men samtidigt är det en kyrklig bok, och den är en teologisk och filosofisk 

uppgörelse med sekularism. Detta kommer göra olika läsare besvikna anser Hays. De som är 

intresserade av den historiske Jesus kommer bli besvikna och de som inte bryr sig om det 

kommer tycka hela Ratzingers metoddiskussion är störande. Ratzingers metoddiskussion anser 

Hays innehåller problem. Ratzingers tes att den historiske Jesus, den riktiga Jesus är det 

inkarnerade logos, vilket gör Ratzingers Jesusframställning till en Johanneisk sådan. Alla andra 

evangelier hanteras av Ratzinger selektivt i syfte att nå harmoni med den Jesusbild vi får i 

Johannesevangeliet, menar Hays. Ratzingers analys och diskussion om historisk-kritisk metod är 

ambivalent enligt Hays, hans utgångspunkt med sin kristologiska läsning står i konflikt med 

 
238 Lüdemann Eyes that see not, s. 133-135 
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historisk-kritisk metod, det är alltså en misslyckad kompromiss, dessutom är de slutledningar som 

Ratzinger gör om Jesus helt i konflikt med de resultat som kommer från historisk-kritisk metod. 

Denna konflikt löser inte Ratzinger menar Hays. Ratzinger gör anspråk på att vilja använda 

historisk-kritisk metod, och bestyrker dess nödvändighet, men då kan han inte göra sig av med 

historisk-kritisk metod på det sätt som han gör anser Hays. Ratzingers framställning av 

evangelierna framstår som om de står i harmoni med varandra, Hays menar att det står i konflikt 

med vad du får fram om du jobbar med historisk-kritisk metod. Dessutom framkommer det via 

metoden att evangeliernas Jesus och den historiske Jesus inte kan vara en och samma, vilket 

Ratzinger påstår, och Hays undrar hur Ratzinger kan mena att Jesus sagt vissa saker när historisk-

kritisk forskning visat att Jesus förmodligen inte sagt det. Om Ratzinger önskar att sin bok ska 

framstå som trovärdig historieskrivning måste han visa på hur historievetenskap ska kunna erövra 

kunskap om historien där Gud inkarnerats och uppenbarats. Skulle Ratzinger kunna visa på det 

skulle han kunna utmana upplysningens historiesyn och metoder men just nu är det ett försök till 

ett tillägg som inte framstår som trovärdig.  

  Som teologisk bok är Jesus från Nasaret utmärkt och lärorik menar Hays men Ratzingers 

diskussion om relationen mellan tro och historia är enbart problematisk enligt Hays. 239  

 

Sammanfattande analys - Hays 

Hays anger implicit vetenskapsteoretiska spelregler i och med hans kritik av att Ratzinger blandar 

historisk-kritisk metod och teologisk läsning, två enligt honom motsägande komponenter. 

Teologi och historievetenskap måste hållas isär, var för sig är de båda legitima läsningar men 

symbiosen blir motsägande. Hays ger inte uttryck för några ontologiska antaganden men 

metodologisk naturalism ska råda i väntan på bättre argument på hur en kristen historiesyn skulle 

kunna arbeta vetenskapligt. Underliggande finns antaganden att en naturalistisk historiesyn är 

rimligare och att historisk-kritisk metod är den bästa metoden för att nå historisk kunskap i alla 

fall utifrån dagens kunskap. Hays ger inte uttryck för att detta i princip skulle vara omöjligt att 

ändras. Vad Hays inte bemöter är Ratzingers tes att den kristna teologins koncept besitter 

historiska anspråk. Hays ger själv inte ett förslag hur en exempelvis en kristen ska förhålla sig till 

de anspråken och samtidigt bedriva modern exegetik.   

 
239 Hays Ratzingers Johannine Jesus, s. 109-118 
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4.4 Roland Deines - Can the ”real” Jesus be Identified with the Historical Jesus? 

Deines har tagit del av den tyska akademiska receptionen av Ratzingers bok. Deines menar att 

kritiken kan delas upp i fyra grupper, som säger något om relationen mellan teologi och exegetik. 

Grupp 1. är en grupp som anser att Ratzingers utgångspunkt och slutledningar är korrekta, 

evangelierna ger en trovärdig bild av den historiske Jesus. Den gruppen är mycket liten menar 

Deines. Grupp 2. är mycket kritisk, en tämligen sekulär position. De menar att Jesu från Nasaret är 

en oacceptabel mix av tro och vetenskap, som måste hållas åtskilt. Lüdemann tillhör denna grupp 

enligt Deines. Logiken inom denna grupp är Roma locuta causa finita, alltså: Rom har uttalat sig, 

diskussionen är slut. Men i detta fall med vetenskap istället för Rom, varav Ratzingers 

metodkritik och diskussion per automatik uppfattas som något som står utanför vetenskaplig 

diskurs. Grupp 3. är en reaktion från teologer och exegeter som inte främst sysslar med 

historiefrågor i sin bibelforskning utan kanske feministiska eller befrielseteologiska 

frågeställningar. Denna grupp kritiserar Ratzinger för vad han inte säger, att han inte tar hänsyn 

till de ämnen de anser vara viktiga. Gemensamt bland dessa, anser Deines, är att de har ett 

instrumentellt apologetiskt förhållningsätt till kristen tro och dess urkund. Kristen tro ska vara en 

resurs för samhället i övrigt och då blir Ratzingers kristologiska utläggning tämligen obrukbar. 

Grupp 4. är den stora gruppen som pendlar mellan en attityd av ”ja men nej” och ”nej man ja”, 

denna reaktions-grupp har gemensamt att de har ett apologetiskt förhållningssätt till modern 

exegetiska metod.  

Deines menar att konflikten ligger i konceptet historia. Denna grupp pläderar för en a-teologisk 

förståelse av konceptet historia och denna grupp följer således en tradition från Ernst Troeltsch. 

För Troeltsch innebar bibelutläggning två processer, den första var den historiska analysen, en 

vetenskaplig och modern analys. Den andra processen är den teologiska/dogmatiska och denna 

analys är något som inte bedrivs inom vetenskapens ram.240 Religion och historia är två olika 

sfärer. Således finns i denna reaktionsgrupp av bibelforskare de som är positiva till Ratzingers 

kristologi, men de menar att kristologin är uttryck för trospåstående och därmed utanför 

exegetikens ramverk. Deines menar att de kristna exegeter som tillhör denna reaktionsgrupp 

verkar vilja begränsa sin akademiska uppgift för att ge kyrkan utrymme att addera sin Kristustro 

på den historiske Jesus som framställs från den fria vetenskapen. Därmed är försvaret för den 

moderna exegetiken också inbäddad i en kristen apologetik. Men Deines påpekar att Troeltsch 

själv ansåg att en sådan harmoni mellan dessa sfärer aldrig kan råda. Metoden är mer totalitär och 

 
240 Deines ”Can the ”real” Jesus be Identified with the Historical Jesus?”, s. 36: ”For Troeltsch there is, as is well 
known, a fundamental difference between the historical and dogmatic/systematic method. Only the first one, the 
historical methodology, can be labelled ‘scholarly’ (wis- senschaftlich), whereas ‘dogmatic’ is used 
synonymously with ‘theological’ – i.e. faith-based and therefore a priori not ‘wissenschaftlich’.”  



   
 

   
 

66 

gör anspråk på att förklara allt. Det finns så småningom inget utrymme för teologi – detta har 

Ratzinger enligt Deines förstått bättre än denna reaktionsgrupp. Deines menar också att i denna 

grupp finns en del kritiker som hävdar att Ratzingers teologiska invändningar mot historisk-

kritisk metod påstår att metoden är knuten till en modern världsbild, vilket inte är nödvändigt 

enligt dessa kritiker. De säger alltså att om historisk-kritisk metod skulle reducera historien till 

naturalism, ja, då är Ratzingers kritik befogad men nu är inte så fallet. De menar att metoden inte 

gör sådana anspråk och kan inte göra det eftersom Gud inte är metodens objekt. Därmed är idén 

om att Gud klivit in i historien genom Jesus inte exkluderad av metoden eftersom det är en 

bekännelse, inte ett historiskt påstående. Deines undrar varför det ska råda konsensus om detta? 

Varför ska det kategoriseras som en bekännelse, och därmed som icke-godkänd utgångspunkt i 

historievetenskaplig forskning när denna bekännelse kan ses som en sann utsaga? Det 

förhållningssättet säger trots allt implicit, enligt Deines, att en sekulär förståelse av historien är 

mer historiskt rimlig och har a priori högre sanningsanspråk än en teologisk förståelse. Deines 

undrar varför en sådan hållning är så självklar för kristna exegeter. Här är Ratzingers 

metodologiska kritik viktig och borde tas upp för reflektion anser Deines. För Ratzinger är den 

sekulära förståelsen historiskt fel. Ratzinger har en annan förståelse av konceptet historia.241  

 Deines huvudtes är att Ratzingers främsta syfte med Jesus från Nasaret är att kritisera sekulära och 

antireligiösa axiom inom vetenskap och det är denna tes som borde analyseras. Ratzinger vill med 

sin bok enligt Deines integrera kristen tro och historia, och mest pregnant blir då konflikten 

gällande just den historiske Jesus. Om Gud inte kan agera i historien, är Nya testamentets anspråk 

om Jesus falska. Detta är egentligen en fråga för judar, muslimer också menar Deines. Hur ska 

man förhålla sig till en tro på att Gud gripit in i historien och samtidigt mötas av en vetenskap 

som har sekulär vetenskaplig förståelse av världen vars metod utesluter ett gudomligt 

ingripande?242 Därmed är Jesus från Nasaret en inbjudan till metodologisk reflektion gällande texter 

som gör anspråk på gudomlig interaktion i historien menar Deines. Att i nicenska termer beskriva 

Jesus, som Ratzinger gör, är då utifrån att den nicenska beskrivningen är en historisk korrekt 

återgivning av den historiske Jesus självbild som Jesus själv antydde till apostlarna innan 

påskhändelserna. Deines anser att Ratzinger egentligen är hederlig som anger sina teologiska 

utgångspunkter. Deines undrar varför exegeter inte förmått förstå Ratzingers projekt, det kristna 

budskapets sanningsanspråk står i stark relation till historisk sanningshalt, och ett nödvändigt 

element i det är ju Guds intervenering i historien. Dikotomin som Ratzinger vill överbrygga är ett 

sant teologiskt dilemma och fler borde vara med i den reflektionen, historia är enligt Deines 

 
241 Deines ”Can the ”real” Jesus be Identified with the Historical Jesus?”, s. 32-40 
242 Deines ”Can the ”real” Jesus be Identified with the Historical Jesus?”, s. 15 
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nödvändig för teologi. Reaktioner som tillskrivit Ratzingers projekt som en Johanneisk 

utgångspunkt har fel, menar Deines, snarare är utgångspunkten en historiskt trovärdig ärvd 

tradition, om Jesus relation till Gud. Utifrån det menar Deines att Ratzinger vill utreda om denna 

ärvda tradition kan bli bekräftad av historiska argument. Deines tror att Ratzinger vill provocera 

exegeterna för att denna metodreflektion ska få start, och kopplar detta till Ratzingers 

erasmusföreläsning där han menar att hans föreslagna symbios kräver en generations arbete.  

  Deines anser emellertid att Ratzingers kritik av historisk-kritisk metod inte är tillräckligt 

övertygande. Deines menar att Ratzinger accepterar metodens väsen men samtidigt tror sig 

kunna ha den som grund för att sedan addera övernaturlig dimension och kristologi till den, via 

kanonisk exeges, och att denna andra akt kräver tro. Deines anser att Ratzinger begränsar sig 

själv, för att sedan utifrån det göra stora anspråk. Deines undrar varför en kristen tro, skulle vara 

oförenlig med ett historievetenskapligt sätt att förstå verkligheten? Deines anser att Ratzinger 

snarare borde hävda att den historisk-kritiska metodens sekulära axiom i sig också förutsätter en 

tro, naturalism, en tro som varken är bättre eller sämre än en kristen tro. Den tenderar bara att gå 

under täckmanteln: vetenskaplig.243  Emellertid undrar Deines om inte Ratzinger är för anti 

historisk-kritisk metod, med tanke på att han säger sig vilja använda den, men samtidigt enbart 

ser faror med metoden. Deines håller dock med Ratzinger om att exegeter tenderar glömma bort 

att historievetenskaplig konstruktion inte är samma sak som historien men då är det snarare 

exegeten det är fel på, inte den exegetiska metoden.244  

  Den tyskexegetiska reaktionen visar enligt Deines att exegeter överdriver komplexiteten i 

textanalys, de verkar vilja göra sig själva oumbärliga. Detta visar sig främst i deras tendens att 

beskriva svårigheten med att nå en korrekt historisk bild av en händelse på ett sådant sätt att 

händelsen i sig själv blir svårförståelig. Exegeterna verkar enligt Deines vara rädda för att deras 

kompetens bli utspelad av Ratzingers teologiska projekt men de har missförstått Ratzinger anser 

Deines. Ratzinger vill nå en symbios och en synergi mellan disciplinerna men då måste 

exegetikens metodologiska sekularism ifrågasättas. Om Ratzingers projekt skulle förverkligas 

inom akademi, en historisk-forskning, integrerad med religiös tro, skulle den inte vara mer eller 

mindre kritisk, än vad traditionell historisk-kritisk forskning idag är. Om Ratzingers kristologiska 

utgångspunkt ses som en legitim utgångspunkt, kommer samma historiska frågor ändå ställas så 

som frågor om traditionsutveckling, födelseplatsen, eller Jesu misslyckande med att nå fler 

människor – inget av detta får facit genom en trosintegrerad utgångspunkt.245 Deines menar att 

en exegetisk metod som är öppen för Guds ingripande i historien inte är ett vetenskapsteoretiskt 

 
243 Deines ”Can the ”real” Jesus be Identified with the Historical Jesus?”, s. 11-20 
244 Deines ”Can the ”real” Jesus be Identified with the Historical Jesus?”, s. 27-31 
245 Deines ”Can the ”real” Jesus be Identified with the Historical Jesus?”, s. 41-42 
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salto mortale, det innebär inte premodern epistemologi, utan ett försök att utvecklas från 

modernitetens paradigm. En utveckling där trosutsagor inte exkluderas a priori av metodskäl.246 

Deines ifrågasätter den tyskexegetiska kritiken, där sanningssökande per automatik måste ske i 

sekulära termer. Deines önskar större klarhet och respekt mellan olika perspektiv och att 

vetenskapen snarare ska tävla om att ge bäst skäl för sann förståelse än frenetiskt stänga ut andra 

utgångspunkter än den man själv företräder. Koherens blir ett viktigt sätt att jämföra olika 

förklaringsmodeller. Ett kristet perspektiv måste kunna ge rimliga skäl för varför förståelsen att 

Gud har agerat i historien är rimlig. Det skulle kunna vara ett sätt att arbeta, som inte är 

universellt accepterat men det är ett ideal som inte ska styra humanvetenskaper, utan 

naturvetenskaper.247 

What is needed instead of a quasi-dogmatic mono-perspective historical approach is a clear 

differentiation of the various communicative settings.248   

Sammanfattande analys - Roland Deines 

Deines ger inte direkt uttryck för några ontologiska bakgrundsantaganden men menar att 

vetenskapen ska kunna härbärgera olika ontologiska utgångspunkter, åtminstone 

humanvetenskaperna och därigenom exegetik och historievetenskap. Deines menar att om ett 

ontologiskt antagande kan vara sant, så som att Gud kan gripa in i historien, borde det vara 

möjligt för historievetenskap att ta det i beaktande, det är i alla fall inte nödvändigt att 

metodologiskt stänga ute en sådan förklaringsmodell med hänvisning till vetenskapliga ideal. 

Teologiska resonemang är inte något Deines motsätter sig principiellt utan ser Ratzingers metod 

som ett akademiskt giltigt projekt, om än inte tillräckligt övertygande för att Deines ska bli 

övertygad om Ratzingers slutsatser. Intersubjektiv prövbarhet möjliggörs genom att forskare 

anger sina metodologiska perspektivval och argumenterar för varför det är en rimlig 

utgångspunkt och hur slutsatserna sedan kan förstås som koherenta med utgångspunkten. Deines 

verkar vara positiv till Ratzingers utgångspunkter, de är möjliga att utforska men Deines menar 

att Ratzingers metod innehåller förutsättningar som går emot Ratzingers syfte och historiesyn – 

en inkompatibel och inkoherent symbios - men det går att akademiskt kritisera och diskutera och 

således är den inte utanför vetenskapens verksamhet. På så sätt ger formen av hans egen 

Ratzingerkritik uttryck för den metodologiska attityd Deines pläderar för.  

 
246 Deines ”Can the ”real” Jesus be Identified with the Historical Jesus?”, s. 43-44 
247 Deines ”Can the ”real” Jesus be Identified with the Historical Jesus?” s. 45-46 
248 Deines ”Can the ”real” Jesus be Identified with the Historical Jesus?”, s. 46 
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Deines tillskriver inte metodologisk naturalism något principiellt företräde före någon annan 

metodologi inom historievetenskap. Deines verkar vara skeptisk till att någon som inte är 

övertygad om den ontologiska naturalismens sanning bör arbeta metodologiskt med naturalism i 

sin forskning på historien.  

5. Fem positioner gällande acceptabel normativitet inom akademisk teologi  

Efter min redogörande analys föreslår jag att man kan härleda fem grupper som var för sig enligt 

mig representerar en viss position gällande acceptabel normativitet inom akademisk teologi. Jag 

kommer även här försöka att destillera fram huvudargumenten som varje position ger uttryck för.  

  Den första positionen, den sekularistiska positionen, anser att ingen normativitet ska få finnas inom 

vetenskapen,249 det är historievetenskapliga frågeställningar vetenskapen ska arbeta med när det 

kommer till Bibeltolkning, alltså författarintention och historisk kontext och det är historisk-

kritisk metod som ska undersöka frågeställningarna. I denna position finner vi Lüdemann ensam.  

  I den andra positionen, den teologi-kritiska positionen, finner vi hållningen att vissa former av 

normativitet är acceptabla, exempelvis ideologisk normativitet men inte teologisk 

normativitet. Här har vi Lantz, Spjut och Wikander som utgör en egen position i mitt 

material.  

Den tredje gruppen, den disciplinbaserade positionen, menar att teologi och exegetik har helt olika 

villkor och spelregler. I denna gruppen finner vi Wassén och Hägerland och Hays, de har till 

skillnad från Lantz, Spjut och Wikander samt Lüdemann inget principiellt emot teologisk 

normativitet, de menar istället att det är oförenligt med historievetenskap vilket exegetiken tillhör. 

Därmed kan teologiskt normativ läsning ske inom systematisk teologi eller religionsfilosofi men 

inte inom exegetik.   

  Den fjärde positionen, symbios-positionen, utgör en bred position men gemensamt inom gruppen 

är att de inte ser några principiella problem med teologisk normativitet men till skillnad från den 

disciplinbaserade positionen menar de att en sådan normativitet är möjlig att förena med 

historievetenskaplig forskning om än med olika perspektiv på det. Gruppen som representerar 

positionen består av Ratzinger, Deines och Halldorf.  

  Den femte positionen, pragmatisk agnosticism, består av Wahlbergs hållning att pragmatisk 

agnosticism bör råda inom all vetenskap och utgör således en kritik mot samtliga positioner.   

  Dessa positioner är inte strikt distinkta från varandra utan snarare finns det likheter med andra 

positioner och olikheter inom positionerna men gällande grundfrågan för min uppsats, vad som 

 
249 Detta påstående i sig utgör förstås en norm, med detta menar jag att Lüdemann varken önskar teologisk eller 
ideologisk normativ forskning inom vetenskap överhuvudtaget.  
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kan vara en acceptabel normativitet inom akademisk teologi, menar jag att det är dessa grupper 

utgör de mest grundläggande positionerna.  

 

5.1 Den sekularistiska positionen   

Denna position som Lüdemann ger uttryck för kopplar samman vetenskap med metodologisk 

och ontologisk naturalism. Teologisk normativitet innebär att tro kliver in i vetenskapens domän, 

vilket inte är acceptabelt. Utifrån denna position kan jag inte finna några som helst argument för 

att exempelvis systematisk teologi och filosofi skulle kunna vara en vetenskap om de inte enbart 

arbetar med deskriptiv forskning, så som Gyllenkrok pläderade för.250 Denna position anser att 

hypoteser, resonemang och slutsatser ska vara ”empiriskt sanna” för att kunna nå historisk 

kunskap och verklighet. Argumentet mot teologisk normativitet är att tro och vetenskap bör 

hållas isär. Vetenskapen ska vara objektiv och neutral vilket det aldrig kan bli om religiös tro blir 

en del av forskningen. Teologiska påståenden eller trospåståenden, vilket Lüdemann verkar vilja 

föra samman som samma sak, är inte intersubjektivt prövbara. Teologiska påståenden kräver tro 

för att bli begripligt, en hållning han verkar ha delvis gemensamt med Ratzinger men framförallt 

med Lantz, Spjut och Wikander. Det är dock inte bara bristen på intersubjektiv prövbarhet som 

är problematiskt med teologisk läsning enligt Lüdemann, utan om teologisk läsning förs in i 

vetenskapen så handlar det om att tro och inte fakta styr den vetenskapliga slutledningen.  

Generellt menar Lüdemann att modern vetenskap ska vara icke-metafysisk, att vetenskapen inte 

ska sysselsätta sig med ontologi men hela hans bok förutsätter och pläderar för ontologisk 

naturalism. Lüdemann verkar vara medveten om detta men ser inte naturalism som en ontologi 

man behöver argumentera för utan snarare som en neutralt vetenskaplig position.  

  Lüdemann menar att historisk-kritisk metod och historievetenskapliga frågeställningar är det 

enda acceptabla i bibeltolkning som är vetenskaplig, det blir särskilt tydligt när Lüdemann 

beskriver Brevard Childs kanoniska exegetik som något ovetenskapligt. Ingen norm som inte 

härleds från strikt historievetenskaplig undersökning - alltså författarintention och 

författarkontext är acceptabelt. Därmed har Lüdemann inte samma hållning som Lantz, Spjut 

och Wikander då de exempelvis anser att ideologiskt normativ läsning är möjligt att införliva i 

historievetenskaplig metod. Wassén och Hägerland verkar ha en liknande hållning gällande hur 

historievetenskap bör bedrivas men de vill inte lika självklart som Lüdemann ställa sin forskning i 

ontologisk naturalism som Lüdemann gör. Dessutom är Wassén och Hägerland tydliga med att 

deras hållning enbart gäller historievetenskap men inte exempelvis filosofi, därför befinner sig 

inte Wassén och Hägerland i denna position.  

 
250 Se avsnitt 1.2 för Gyllenkroks argumentation för det.  
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  Att Lüdemann anser att Ratzingers försök till metodologisk symbios mellan teologi och exegetik 

är ohållbar är inte Lüdemann ensam om, det tycker både Deines och Hays också. Däremot anser 

Lüdemann att förklara evangeliernas Jesus som den historiske Jesus är uttryck för ”… ontological 

disconnect...”,251 visar på hur ontologisk naturalism ska råda enligt Lüdemann samt vilken roll 

Lüdemann tillskriver metodologisk naturalism. Att söka efter den historiske Jesus och mena på 

att denne är Guds son som evangelierna påstår, blir enligt Lüdemann ett ontologiskt övertramp 

då historievetenskap per definition är ontologiskt naturalistisk och rensar bort sådana anspråk. 

Denna naturalistiska metodologi och ontologi är även det som förklarar hur teologiska idéer har 

uppkommit, det ger således enligt Lüdemann en mer grundläggande förklaring än teologi vilket 

gör att jag vill benämna denna position som sekularism. Inget annat än sekulärt tänkande får råda 

inom vetenskap och inget annat än sekulära slutsatser kan komma ur det och teologiska idéers 

ursprung och förklaringsvärde kan enbart förstås och värderas inom ett sekulärt tänkande.  

 

 

5.2 Den teologi-kritiska positionen 

Lantz, Spjut och Wikander har inte en lika anti-religiös attityd som Lüdemann och har en bredare 

förståelse för vad som kan inbegripas i historievetenskap men det är samma grundhållning, det är 

vetenskaplig bibeltolkning ska arbeta med historisk-kritisk metod om än ideologisk normativitet 

kan införlivas i den. De har med andra ord inte en identisk syn på normativitet men gällande just 

teologisk normativitet inom vetenskap generellt har de en liknande uppfattning som Lüdemann. 

Lantz, Spjut och Wikander menar att det är skillnad på ideologisk och teologisk normativitet. 

Argumentet för denna position är att ideologisk normativitet har den principiella fördelen att den 

är intersubjektivt prövbar och möjlig för vetenskapen att falsifiera och verifiera. Teologisk 

normativitet kräver av forskaren en tro, med andra ord: en ateist kan inte förstå en kristet 

teologiskt normativ tolkning men en icke-marxist skulle kunna förstå en marxistiskt normativ 

läsning. Det är inte möjligt att vad de kallar för ”simulera” en annan ontologi än den man själv 

tror är sann, såvida det inte är naturalistisk ontologi. Skillnaden är också att den teologiskt 

normativa läsningen per automatik blir dogmatik som dessutom leder till att undantränga 

oliktänkande och riskerar att tillåta vetenskapen än en gång producerar teologiska avarter så som 

antisemitism. Dessutom har de en liknande hållning som Wassén och Hägerland i att om 

teologisk läsning bedrivs så blir det mission eller aktivism - historisk-kritisk metod och 

metodologisk naturalism löser det eftersom forskarens ontologiska övertygelser distanseras.  

 
251 Lüdemann Eyes that see not, s. 5 
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Positionens huvudargument är enligt mig att det inte finns gemensamt språk mellan olika 

ontologiska perspektiv. Här finns emellertid den oklarheten gällande ontologisk naturalism att 

den förefaller vara en neutral ontologi som alla kan förstå, en liknande attityd Lüdemann samt 

Wassén och Hägerland ger uttryck för. Detta argument tangerar även Ratzingers syn då han 

menar att tro är ett rekvisit för att hans metodologiska symbiosprojekt ska kunna förstås. 

Lösningen på detta enligt den teologi-kritiska positionen är att historisk-kritisk metod inklusive 

ideologisk normativitet innebär en möjlighet för forskare att distansera sig från sina egna 

subjektiva trosföreställningar och övertygelser därmed är inte forskningen traditionsbunden. 

Lantz, Spjut och Wikander menar även att ett statligt universitet har extra goda skäl att anta 

denna position då ett universitet inte ska gynna en särskild religiös konfession.  

 

 

5.3 Den disciplinbaserade positionen  

Denna position ger uttryck för att teologisk normativitet är acceptabel inom vissa vetenskapliga 

discipliner men inte andra. Wassén och Hägerland menar att deras historievetenskapliga 

forskning har samma metodologi som naturvetenskap och medicin. Varje gång Wassén och 

Hägerlands metod ifrågasätts svarar de genom att förklara att det är såhär historievetenskap ska 

bedrivas, om man inte följer deras metod står man utanför historievetenskapens ram. Som jag 

tolkar deras argumentation både i live-debatten, i deras bok samt debatten med Wahlberg är detta 

deras huvudargument för deras val av metod. Huruvida intersubjektiv prövbarhet är argumentet 

för deras position är oklart och jag vågar inte drista mig till att påstå att så är fallet. Det finns 

emellertid skäl att anta att de menar det, och i sådana fall bör de kategoriseras tillsammans med 

Lantz, Spjut och Wikander samt Lüdemann men det finns en risk att det skulle vara en för radikal 

tolkning av Wassén och Hägerland. Anledningen till att det finns skäl för en sådan tolkning är att 

Wassén och Hägerland menar att Wahlbergs metod med öppenhet för övernaturliga förklaringar 

leder till en subjektiv godtycklighet samt att i livedebatten menar Wassén att andra 

historieforskare inte skulle förstå resultaten om man hade med övernaturliga förklaringsmodeller. 

Det sistnämnda kan tolkas på två sätt, antingen att de inte skulle förstå varför en sådan förklaring 

läggs fram i ett historievetenskapligt sammanhang alternativt att sådana förklaringar och 

påståenden inte är intersubjektivt prövbara. Wassén och Hägerland menar även i live-debatten att 

övernaturliga händelser är utom åtkomst för historievetenskapen och därför verkar de vilja 

tillskriva övernaturliga händelser som något som karaktäriseras som icke-empiriska. Men att ur 

det hävda att teologisk normativitet enligt Wassén och Hägerland inte är intersubjektivt prövbar 

följer inte av nödvändighet. Emellertid kan man konstatera att de som historiker inte vill jobba 
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med det och att de gällande intersubjektiv prövbarhet av teologiskt normativa påståenden är 

otydliga.  

  Hays har inte som invändning att Ratzingers teologiska projekt inte skulle vara intersubjektivt 

prövbart utan snarare symbiosförsöket mellan historia och teologi i sig är problematiskt då de 

utgör en ohållbar symbios. Deines anför samma kritik till Ratzinger men de har olika lösningar på 

symbiosen. Deines önskar att Ratzinger gick ett steg längre och argumenterar för att Ratzinger 

kopplar sig fri från den historisk-kritiska metodens metodologiska naturalism, alltså att Ratzinger 

inte bör försöka utveckla teologi med den som grund. Hays menar att i och med att symbiosen 

inte är hållbar gäller upplysningens moderna exegetik, vilket inbegriper metodologisk naturalism, 

tills vidare i väntan på bättre förslag på hur en annan metodologi skulle vara möjlig. Därmed blir 

teologisk normativitet enligt Hays acceptabelt inom teologisk forskning men inte 

historievetenskaplig.  

5.4 Symbios-positionen 

Denna position bestående av Ratzinger, Deines och Halldorf är en tämligen spretig grupp men 

tillsammans utgör de ändå en enligt mig tillräckligt gemensam hållning för att kategoriseras 

tillsammans. De menar att teologisk normativitet kan och bör vara en del av bibeltolkning och 

teologisk normativitet kan i olika mån och på olika sätt enligt dessa arbeta i symbios med 

historievetenskaplig forskning. De menar också att bibeltolkning alltid är teologisk i någon mån, 

det finns ingen teologiskt neutral bibelläsning vilket Lantz, Spjut och Wikander samt Wassén och 

Hägerland hävdar.   

  Här bör tidigt konstateras en viktig olikhet inom denna position. Ratzinger menar att teologiskt 

normativ läsning kräver en kristen tro för att bli förståelig, alltså en syn som tangerar Lüdemanns 

och Lantz, Spjut och Wikanders huvudargument. Dock menar Ratzinger att denna tro är 

förnuftig, det håller Lüdemann inte med om.252 Deines och Halldorf påstår motsatsen, att 

teologisk normativitet är intersubjektivt prövbar. Halldorf öppnar dock för att intersubjektiv 

prövbarhet med nödvändighet inte är ett krav för akademisk forskning då han menar att även om 

teologisk normativitet inte var intersubjektivt prövbar så skulle det ändå få lov att bedrivas inom 

akademisk teologi och exegetik. Halldorf anser att intersubjektiv prövbarhet nås genom att följa 

tydliggjorda teoretiska ramverk och då kan det vara en teologisk tradition som utgör det 

ramverket, på så sätt står han nära i position med Deines som uppmanar till metodologisk och 

ontologisk transparens vilket i sig öppnar för akademisk diskussion. Här bör även tilläggas att 

 
252 Samtidigt är det uppenbart att Ratzinger vill nå ut med sitt forskningsprojekt till andra än bara kristna också, 
vilket till formen indikerar att han ändå utgår från att hans teologiska läsning är intersubjektivt prövbar om än 
med vissa begränsningar för den som inte är kristen.  
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Halldorf tillskriver språket en metaforisk karaktär på ett sätt som varken Deines eller Ratzinger 

gör.  

  Ratzinger menar att en korrekt bibelläsning kräver både teologisk och historievetenskaplig 

analys, exegetiken bör alltså vara teologiskt normativ. Teologi och historia står i en dialektik och 

utan den ena eller den andra leder resultaten fel, alltså kanske mer av en syntes än symbios. 

Halldorf vill till synes hänga på Ratzingers projekt men misslyckas delvis enligt mig eftersom han 

har en helt annan metodologisk utgångspunkt. Halldorf tar nämligen spjärn ifrån en 

metodologisk pluralism vilket Ratzinger inte alls är intresserad av, Ratzinger är mer metodologiskt 

totalitär. Det är en teologisk och historisk-kritisk läsning i dialektik som är den enda rimliga vägen 

att gå enligt Ratzinger. Ideologisk läsning är för Ratzinger inte alls i paritet med en teologisk 

läsning, detta blir extra tydligt i Ratzingers erasmusföreläsning då han snarare framställer 

ideologisk läsning som ett symptom på en bibeltolkningskris. Halldorf menar att i och med att 

ideologiskt normativ läsning är möjlig är också teologisk normativ läsning möjlig. Alltså ser 

Halldorf dem som närliggande normativiteter. Deines berör inte ideologisk normativitet men 

Deines pläderar också för en metodologisk pluralism och jag tolkar det som att Deines skulle 

anse att ideologisk normativitet är acceptabelt så länge det framförs transparent och självkritiskt 

vilket verkar vara det viktiga kravet för akademiskt arbete inom humaniora för honom.     

  De som representerar symbios-positionen menar att det finns skäl att kritisera historisk-kritisk 

metod om än ingen av dem vill göra sig av med metoden. Halldorf menar i likhet med Ratzinger 

att metoden utifrån den kristna trons koncept är en nödvändig metod, då den kristna tron gör 

historiska anspråk men de har radikalt olika förståelse av metodens väsen. Halldorf menar att 

metoden inte har Gud som objekt varav metoden varken kan verifiera eller falsifiera Gud som 

aktör, Ratzinger ser metoden som betydligt mer sekulär i sig, att den aktivt utesluter Gud. Hur 

Deines själv förhåller sig till metoden är något oklart, han menar att Ratzinger har en onödigt 

skeptisk hållning till historisk-kritisk metod för att kunna ha den som grund för sitt projekt. 

Samtidigt anser Deines att Ratzinger borde gått längre i sin kritik och menat att metoden kräver 

en övertygelse på den naturalistiska ontologins sanning samt att Ratzinger har rätt i att historisk-

kritisk metod med sina naturalistiska axiom måste utmanas. Ratzinger menar att ett av problemen 

med metoden är att den:  ”reductio historiae in philosophiam”,253 reducerar historien till filosofi genom 

filosofi men Halldorf menar att (via Hans Boersma) metoden leder tänkandet till: ”… the 

historicizing of the humanities…”,254 att det filosofiska och teologiska tänkandet utesluts till 

förmån för enbart deskriptiv historisk analys av filosofiska och teologiska idéer. Deras kritik har 

 
253 Ratzinger God´s Word, s. 113 
254 Halldorf ”Exegetik, teologi och allegori”, s. 215 
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viss tangerande konnotation men deras beskrivning av metodens konsekvenser blir ändå olika. 

Ratzinger ser det som att historien inte får lov att vara historia utan censureras av en viss filosofi 

som tvingar historien att säga vad som passar in i filosofin. Halldorf ser det som att den 

konstruktiva filosofin och teologin tystnar. Här kan man ana både en viss olikhet och likhet i 

deras syn på metodens väsen och påstådda dilemma. Ratzinger och Deines verkar tillskriva 

metoden långtgående mer filosofisk och teologisk potens än vad Halldorf gör som snarare ser 

den som teologiskt stum när den används korrekt.  

  De som utgör symbios-positionen menar att det inte är självklart för en kristen att arbeta utifrån 

metodologisk naturalism i Bibelforskning. Till skillnad från Wahlberg som menar att 

metodologisk naturalism inte är härlett från empiri och filosofi utan snarare är en naturalistiskt 

dogmatisk tillämpning och därför inte bör bedrivas av någon oavsett ontologisk övertygelse. 

Förmodligen ser ingen av dem som utgör symbios-positionen problem med att metodologisk 

naturalism råder inom naturvetenskap, vilket Wahlberg gör.  

  Ratzinger, Halldorf och Deines menar alla tre att metodologi inte går att särskilja från ontologi 

vilket Wassén och Hägerland samt Lantz, Spjut och Wikander menar. Lüdemann menar också att 

metodologi och ontologi utgör en enhet men Lüdemann är mer radikal än symbios-positionen 

eftersom han menar att naturalismen är en vetenskapligt bevisad ontologi varav allt annat blir 

nonsens. Deines och Halldorf har därmed också en annan hållning än Wahlberg som menar att 

vilken ontologi som är sann är en filosofiskt öppen fråga varav en metod inte bör ansluta sig till 

någon av dem än. Wahlbergs kritik liknar Deines som säger: ”What is needed instead of a quasi-

dogmatic mono-perspective historical approach is a clear differentiation of the various 

communicative settings.”255 Så Deines menar också att det är en filosofiskt öppen fråga men 

landar i en annan slutsats, nämligen att olika metodologiska utgångspunkter bör kunna appliceras 

inom humanioraforskning vilket historievetenskapen ingår i.  

 
5.5 Pragmatisk agnosticism 

Wahlbergs position, pragmatisk agnosticism, innehåller som nämnt många likheter med symbios-

positionen men Wahlbergs slutsats är enligt mig tillräckligt unik för att utgöra en egen position. 

Wahlbergs argumentation och position innebär en kritik mot samtliga andra positioner.  Först 

och främst kritiserar Wahlberg Wassén och Hägerland för att deras metodologiska naturalism 

innebär ett uttryck för en naturalistiskt konfessionell forskning snarare än en vetenskapligt och 

filosofisk acceptabel forskning. Huruvida övernaturliga fenomen kan inträffa samt huruvida en 

Gud som kan intervenera i universum är en än så länge öppen vetenskaplig och filosofisk fråga. 

 
255 Deines ”Can the ”real” Jesus be Identified with the Historical Jesus?”, s. 46 
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En nyckelformulering för denna position är ”På samma sätt som de inte kan vara metodologiska 

teister, metodologiska hegelianer eller metodologiska marxister, kan de inte heller vara 

metodologiska naturalister.”256 Wahlbergs kritik når alltså även symbios-positionen och då främst 

Deines och Halldorf som båda pläderar för en metodologisk pluralism. Wahlberg anser att den 

sortens metodologier blir dogmatiska och konfessionella. Dock bör här läggas in att konfessionell 

och dogmatisk i Wahlbergs terminologi inte betyder exakt samma sak som för de som utgör 

symbios-positionen. Wahlberg refererar till en metodologiskt stängd hållning, att man på förhand 

har bestämt sig för hur saker och ting är vilket enligt Wahlberg är en föga vetenskaplig attityd.257 

Därmed kritiserar han även Lüdemann och Lantz, Spjut och Wikander som tillsammans med den 

disciplinbaserade positionen ger uttryck för metodologisk naturalism. Både Lüdemann och Lantz, 

Spjut och Wikander har som huvudargument att ontologiska påståenden (förutom naturalistiska) 

inte är intersubjektivt prövbara. Detta utgör Wahlbergs position också en kritik mot då han 

menar att det finns intersubjektivt prövbara argument för Guds existens samt att det inte är 

fastställt att mirakel inte kan ske. Metodologisk naturalism är inte härlett från empirisk vetenskap 

eller filosofiskt nödvändig slutledning. Attityden liknar således Hays slutsats efter att han förklarat 

Ratzingers metod som ohållbar men slutsatsen går i annan riktning: i väntan på bevis gällande 

dessa frågor bör metodologin vara pragmatiskt agnostiskt och inte naturalistisk som Hays 

föreslår. Wahlbergs eftersträvar således en distans mellan forskarens tro och forskning precis likt 

Wassén och Hägerland och Lantz, Spjut och Wikander men ur det följer inte samma slutsats att 

metodologisk naturalism bör appliceras utan Wahlberg pläderar för pragmatisk agnosticism.  

6. Diskussion om acceptabel normativitet inom akademisk teologi 

Hägerlands motfråga ”Undrar om man får den typen av frågor i något annat sammanhang än när 

man försöker arbeta historiskt med just Bibeln?..”258 är intressant eftersom han svarar på frågan 

om Wassén och Hägerlands metodologiska naturalism innebär ett harmoniseringsförande med en 

ontologi vilket är precis det som de eftersträvat att undvika. Hägerland är uppenbart inte tillfreds 

med att deras metodologiska naturalism ifrågasätts och menar att frågan innehåller problemet att 

den inte är strikt historievetenskaplig. Hägerland misstänkliggör alltså frågan. Detta temperament 

känns igen hos den teologi-kritiska och sekularistiska positionen. Bevisas Ratzinger rätt när han i 

sin Erasmusföreläsning beklagar att när icke-exegeter ifrågasätter den moderna exegetikens 

 
256 Wahlberg ”Historievetenskaplig forskning utan dogmatiska skygglappar”, s. 107 
257 För övrigt är Wahlberg uppenbart öppen för teologiska förklaringar till historiska händelser och ser därmed 
inte en symbios som en omöjlighet. Wahlberg menar exempelvis att Nya testamentets egen förklaring till den 
tomma graven kan vara en vetenskaplig förklaring. 
258 Se från 1 timme och 11 minuter. Se kapitel 2.1 för närmare förklaring av argumentationen.  
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naturalistiska axiom stämplas man som någon som begår en vetenskaplig synd?259 Jag menar att så 

är fallet men är osäker på om det finns tillräckligt stöd för en sådan anklagelse.  

  Lüdemanns argument mot teologisk normativitet är att tro och vetenskap inte bör beblandas 

med varandra utan vetenskapen ska enbart arbeta med fakta och inte ontologi.260 Här skulle 

Lüdemann emellertid behövt argumentera för den ontologiska naturalismens sanning för att 

kunna bedriva sin egen hållning utan immanent inkoherens. Har vi skäl att tro att ontologisk 

naturalism beskriver verkligheten korrekt eller har Wahlberg och Deines rätt i att det är en 

filosofiskt öppen fråga? Går tro och vetenskap att skilja så starkt som Lüdemann beskriver, är det 

inte så att trosföreställningar ligger till grund för vetenskapens metoder? Lüdemann tar bara för 

givet att en förnuftig människa är naturalist och att vetenskap enbart bör arbeta utifrån empiriska 

rön men det är enligt mig inte så självklart. Att systematisk teologi och filosofi försvinner som 

konstruktiv vetenskap är i sig inget argument emot Lüdemann men frågan är om Lüdemann är 

medveten om hur totalitär hans metodologiska argumentation är? Här har Halldorf enligt mig rätt 

i att det skulle innebära en absurd akademisk miljö där etiska eller estetiska värden inte fick lov att 

diskuteras då de inte enbart är av empirisk karaktär samt Wahlbergs invändning att hypoteser 

som multiversa utesluts. Jag menar att man måste kunna arbeta med denna sorts koncept för att 

vetenskapen ska kunna komma framåt. För övrigt ifrågasätter jag den empiriska grunden i 

Lüdemanns antagande att sanning enbart kan beskrivas i empiriska termer, är det en slutsats man 

kan nå enbart med empiriska studier? Jag hävdar att den sekularistiska positionen och dess 

argument inte är tillräckligt starka för att vara vägledande gällande acceptabel normativitet inom 

akademisk teologi, det blir en för smal förståelse av rationalitet.  

  Lüdemann, Lantz, Spjut och Wikander samt Ratzinger ger argumentet att teologisk normativitet 

kräver tro, att den inte är intersubjektivt prövbar. Dessa annars tämligen olika tänkare gör 

misstaget enligt mig att bara lägga ut det som en sanning utan argument. Det är nämligen enligt 

mig ett anmärkningsvärt påstående eftersom det blandar samman epistemologi och ontologi. 

Framförallt anser jag Lüdemann samt Lantz, Spjut och Wikander gör misstaget än större då de 

själva tenderar tro att en viss ontologi - naturalism - är fråntaget principen de själva ställer fram. 

Det finns en blind fläck i deras argumentation och det är att naturalism är en ontologi med 

positiva anspråk på verkligheten och att denna ontologi är ett trosalternativ. Det stora problemet 

 
259 Johnson, Luke Timothy, ”Jesus of Nazareth: from the Baptism in the Jordan to the Transfiguration”, Modern 
Theology 24, nr 2 (april 2008): 318–320. Här beskriver Johnson Ratzingers kritik av historisk metod som uttryck 
för ”… quasi-scholarly discussions”. Att kritisera metoden i sig är icke-vetenskapligt. Detta är en inte ovanlig 
reaktion man kan finna i receptionen av Ratzingers bok.  
260 En hållning som liknar Gyllenkroks argumentation för en idéhistorisk och deskriptiv akademisk teologi. 
Gyllenkrok menade att varje gång teologiska resonemang förs så innehåller det troselement och då är det inte 
längre en objektiv diskussion. Gyllenkrok Systematisk teologi och vetenskaplig metod med särskild hänsyn till 
etiken, s. 7-11 
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med argumentet, att teologisk normativitet kräver tro, är att ett subjekt måste vara övertygad om 

en ontologis sanning för att ens kunna diskutera den på ett epistemologiskt plan och kunna förstå 

och pröva den. Att utgå från att människan inte har en gemensam rationalitet eller gemensamt 

språk i dessa frågor är ett isolationistiskt drag. Något som framförallt Lantz, Spjut och Wikander 

samt Lüdemann med emfas önskar att vetenskapen ska undvika men gör sig skyldiga till. Vad 

som krävs för att kunna ta till sig teologisk normativitet enligt mig är snarare bildning än tro. Jag 

menar alltså att Martinson och Ekstrand har rätt i att forskaren inte måste vara kristen för att 

förstå och värdera kristen tro.261 Att förstå vad Ratzinger menar med att Jesus är den nye Mose, 

eller hans eukaristiska och ecklesiologiska utläggningar är inte omöjligt för en ateist eller muslim 

men eventuellt för en teologiskt obildad person men då är det möjligt att studera temat och så 

småningom förstå vad det betyder. Den religionsfilosofiska och systematiskt teologiska diskursen 

visar att exempelvis ateister har god förmåga att förstå sig på konceptet Gud, otaliga gånger 

ifrågasätts rimligheten i tron på en allsmäktig och god Gud utifrån teodicéproblemet. Fastän att 

de inte är övertygade om teismen är en ontologi som är sann kan de bedöma och värdera den. 

Kristna eller muslimska människors ontologiska övertygelse innebär inte några teoretiska fördelar 

i diskussionerna. Att i en sådan diskussion enbart hänvisa till sin exempelvis kristna tro som källa 

exkluderat människor av annan tro skulle enligt mig innebära vad Jeffner kallar för 

”förnuftsoffer”.262 Dessutom anser jag att Wahlberg har rätt i att det räcker att det finns 

intersubjektivt prövbara argument för Guds existens för att konceptet Gud ska kunna anses vara 

intersubjektivt prövbart. Att vad den teologi-kritiska positionen samt den sekularistiska 

positionen hävdar, att ett subjekt inte kan simulera en annan ontologi (såvida det inte är 

ontologisk naturalism) menar jag vara ett påstående som empiriskt går att falsifiera genom att ta 

del av den religionsfilosofiska och systematisk-teologiska diskursen.  

  Intersubjektiv prövbarhet inom akademisk teologi och eller exegetik garanteras inte genom att 

utgångspunkten är något som alla är övertygade om är sant eller att det ska vara en naturalistisk 

utgångspunkt, eller empiriskt belagd. Snarare genom att man redogör för sina utgångspunkter 

och argumenterar för dem på ett kognitivt begripligt och koherent sätt. Akademisk teologi och 

eller exegetik behöver inte ha samma metodologiska utgångspunkter som naturvetenskap och 

medicin. Det ligger i objektets väsen, det förflutna, att vi inte kan manipulera och experimentera 

med den i realtid, därför måste inte utgångspunkten vara samma som naturvetenskapens. Det är 

dock inte omöjligt att göra det, jag menar att metodologisk naturalism är en mycket rimlig 

utgångspunkt, så länge de metodologiska utgångpunkterna och dess ontologiska konsekvenser 

 
261 Ekstrand och Martinson Tro och tvivel, s. 24 
262 Jeffner, Vägar till teologi, s. 30. Jeffner ställer fram en integrationslinje mellan tro och vetenskap som en 
bättre väg att gå. Att söka gemensamt språk och kriterier för sin kristna tro.  
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framställs tydligt.263 Detta misslyckas Wassén och Hägerland med enligt mig. Även om man kan 

kritisera Ratzingers metod är han långtgående mer tydlig med sina utgångspunkter. Ratzingers 

styrka ligger i hans teoretiska avvägningar och teologiska analys av den moderna exegetikens 

axiom däremot kan man konstatera att hans metod inte är allt för konsekvent, faktum är att den 

är något haltande. Motsatsen finner vi hos Wassén och Hägerland som teoretiskt eller filosofiskt 

är något naiva och oförsiktiga men de följer sin historiska metod tämligen konsekvent. Denna 

spegelvända styrka och svaghet visar på relevansen av att akademisk teologi och exegetik arbetar i 

synergi.  

  Den teologi-kritiska position innehar hållningen att det är skillnad på ideologisk normativitet 

och teologisk normativitet. Argumentet är att ideologisk normativitet är intersubjektivt prövbar 

och möjlig för vetenskap att falsifiera och verifiera till skillnad från teologiskt normativa 

påståenden samt att teologisk normativitet per automatik blir dogmatik vilket verkar betyda i 

deras terminologi en stängd intellektuell miljö. Jag menar att det inte är en så stor väsensskillnad 

mellan ideologisk normativitet och teologisk normativitet som den teologi-kritiska positionen 

framställer det. Att enbart tillskriva exempelvis feministisk läsning av den hebreiska bibeln 

historiskt värde, då den läsningen fördjupar den historiska kontexten men inte kristologisk 

läsning är i sig ett teologiskt normativt påstående. Då har man exempelvis uteslutet den 

teleologiska historiesyn Ratzinger via Aquino ger uttryck för. Det är alltså enligt mig mycket svårt 

att inte göra teologiskt normativa påståenden när man tolkar teologiska texter som Bibeln. Både 

Halldorf och Ratzinger använder teologiskt dogmatiska begrepp för att värdera resultat från 

historisk-kritisk metod, de säger båda att det leder till doketism. Detta skulle kunna ses som en 

allvarlig teologiskt normativ begränsning av vetenskapen men jag menar att deras poäng är att 

ingen bibeltolkning är teologiskt neutral. Detta betyder inte att neutralitet inte är ett gott ideal 

men att tro att historisk-kritisk metod ger ett icke-bundet perspektiv och distanserar forskarens 

trosövertygelser, vilket den teologi-kritiska positionen hävdar innebär enligt mig en övertro på 

metodens möjligheter. Här menar jag att pragmatisk agnosticism och den symbios-positionen har 

större metodologisk medvetenhet än den teologi-kritiska.   

  Ratzingers hållning skulle kunna beskrivas som en sofistikerad fideism då han ändå försöker 

tillskriva tron ett förnuft men problemet är att Ratzingers projekt kräver en tro på det som ska 

bevisas vara historiskt sant. Det blir ett cirkelresonemang. Emellertid kan man fråga om något 

annat är möjligt när man undersöker objektet det förflutna. Wahlberg menar att det inte är tillåtet 

men jag hävdar att det i någon mån är oundvikligt. Den ontologi man omfattar kommer påverka 

historiesyn och metodologi och det i sig påverkar vad man kan få fram. Ratzinger vill enligt mig 

 
263 Med det menar jag också att ontologisk naturalism är en rationell ontologi, dock inte den enda.  
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med sin Erasmus-föreläsning Biblical Interpretation in Conflict och sin bok Jesus från Nasaret nå en 

integration mellan tro och vetenskap, en metodologiskt pluralistisk hållning riskerar att landa i en 

eklektisk godtycklighet. Emellertid kan man diskutera huruvida han lyckas men jag skulle inte 

vilja benämna Ratzinger som fideist då han delvis söker gemensamma kriterier och språk för att 

nå historiens Jesus, om än med den unika utgångspunkten att Ratzinger är övertygad om att Jesus 

var både Gud och människa i sann historisk mening. Till ansats kan man finna liknande attityder 

mellan Ratzingers projekt och Jeffners integrationslinje. Ratzinger vill ju inte göra sig av med 

historisk-kritisk metod vilket hade underlättat hans projekt utan strävar efter en syntes mellan 

teologi och historievetenskap. Jag tolkar det som att Ratzinger vill nå en konsensus om vilka skäl 

och kriterier som ska anses vara giltiga i bibeltolkning men hans teologiskt normativa 

utgångspunkter och värderingar av historisk-kritisk metod skulle Jeffner förmodligen inte 

erkänna som vetenskapliga. Rollen för värdering har Jeffner tillskrivit vetenskap, filosofi och 

individers existentiella upplevelser.  

  Wassén och Hägerland är ensamma om att plädera för en kombination av ontologisk 

agnosticism samt metodologisk naturalism. Hur denna distinktion eller kombination ska 

upprätthållas ges inga tillfredställande svar på. Den metodologi som bedrivs står enligt mig alltid 

på något sätt i relation till en ontologi och Den okände Jesus utgör ett partikulärt bevis på det. De 

menar att de inte tar ställning till huruvida Gud finns eller om uppståndelsen har skett men 

samtidigt förklarat att det som inte kan förklaras i annat än naturlig regelbunden kausalitet eller 

med kända orsaker bör förstås som ett icke-historiskt sant påstående, då har man tagit teologisk 

och eller ontologisk ställning. Det är fullt legitimt samt oundvikligt men inom akademisk kontext 

kan man kräva att författarna åtminstone erkänner detta. Hade de velat att deras forskning gav 

uttryck för en ontologisk agnosticism hade de behövt arbeta med metodologisk agnosticism som 

den pragmatiska agnosticismen pläderar för.  

  Deines har enligt mig rätt i att debattens kärna handlar om hur man ska förstå begreppet 

historisk, därför att om historisk sanning enbart tillåts innehålla sådant som är förenligt med 

naturalism – ja, då har Ratzinger rätt i att metoden utgör ett teologiskt dilemma och leder till ett 

reductio historiae in philosophiam. Det ger historia men också i slutändan teologi en naturalistisk 

tvångströja. Är det rimligt för exempelvis en kristen att arbeta utifrån en sådan metod och 

förklara historien på det sättet, ett sätt man som kristen eventuellt inte är övertygad om är sant? 

Jag menar att det är olyckligt om så måste vara fallet eftersom historie-vetenskapen då tar 

ontologisk ställning, under parollen vetenskapliga ideal. Då riskerar exegetiken bli för kristna 

exegeter ett vetenskapsteoretiskt satirprojekt. Man kan konstatera att det är det här exegetisk 

vetenskap kommer fram till, men man tror inte det är sant om vad som faktiskt hänt i historien. 
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Detta är en fråga som främst den disciplinbaserade positionen hade behövt besvara då den 

erkänner teologisk normativitet som acceptabelt inom exempelvis systematisk teologi men inte 

inom exegetisk forskning.  

  Halldorf samt Lantz, Spjut och Wikander lägger fram mer pragmatiska argument för vad som 

gäller för just universitet. Halldorf undrar om blivande kyrkoarbetare bör studera med en metod 

de sedan i sitt yrke inte kommer använda. Lantz, Spjut och Wikander anser att teologisk 

normativitet gynnar en viss grupp samt att forskare skulle bedriva mission på universitetet. 

Halldorfs argument är enligt mig att förstå som en Pandoras ask, om sådana principer ska gälla så 

kan vetenskapen bedriva vad som helst och argumentet går emot vetenskapens autonomi och 

skulle riskera att sätta den akademiska teologin och eller exegetik i den sits som Gyllenkrok med 

rätta önskade komma ifrån och som var den klassiska akademiska dogmatikens dilemma. Lantz, 

Spjut och Wikander som i detta avseende hade kunnat ha skäl för sin artikelrubrik ”tillbaka till 

dåtiden?” svarar istället med liknande logik. Deras argument att skattepengar inte får gynna en viss 

konfessionell grupp blir självmotsägande. I praktiken leder deras resonemang till att naturalister 

gynnas eftersom de kan låta sin ontologiska övertygelse få metodologiskt uttryck. Varför det inte 

skulle innebära mission eller aktivism mer eller mindre än om en kristen ontologi fick 

metodologiskt uttryck argumenterar inte Lantz, Spjut och Wikander för. Jag tolkar det som att 

det ligger i enlighet med deras blinda fläck, de missar att naturalism är ontologi med positiva 

anspråk på verkligheten vars vissa anspråk kräver tro för att hålla för sanna. För övrigt hävdar 

Lantz, Spjut och Wikander implicit att ideologisk normativitet tjänar hela samhället. Dock är inte 

alla medborgare vars skattepengar finansierar exegetisk forskning feminister eller intresserade av 

queerteoretisk eller marxistisk läsning, de flesta är nog inte ens intresserade av Bibeln 

överhuvudtaget. Denna sorts forskning innebär alltid i någon mån att en viss intressegrupp 

gynnas eller kan tillgodogöra sig forskningen. Jag anser att det är gott nog för akademisk 

forskning. Jag menar att den teologi-kritiska positionen har ett underskott på argument för varför 

en konfessionellt intresserad grupp eller ideologiskt intresserad grupp ska ses som två så vitt 

skilda intressegrupper.  

  Är Ratzingers teologiska bok om den historiske Jesus akademiskt godtagbar? Både Deines, Hays 

och Lüdemann ifrågasätter Ratzingers koherens med att försöka bygga teologi med historisk-

kritisk metod som grund. Det är uppenbart att de texter jag har analyserat har tämligen olika 

förhållningssätt till historisk-kritisk metod och dess eventuella naturalistiska axiom. Har Halldorf 

rätt i att metoden rätt använd är teologiskt stum eller har Ratzinger och Wahlberg rätt i att den 

innebär en naturalism som tillämpas på historien? Har Deines rätt när han säger, att Troeltsch 

själv menade att metoden aldrig kan stå i harmoni med kristen teologi, den kommer alltid försöka 
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beskriva hela verkligheten? Det finns inte utrymme i denna uppsats att avgöra vad som är en rätt 

uppfattning om metodens väsen men om vi tittar på det partikulära exemplet Den okände Jesus 

upptäcker vi svårigheten med att metoden tenderar att förklara hela verkligheten. Jag instämmer i 

kritiken att Ratzinger tenderar använda historisk-kritisk metod tämligen eklektiskt, han ger och 

tar från den främst för att verifiera sin teologi, emellertid anser jag inte att boken a priori därmed 

är icke-akademiskt godtagbar. Jag hävdar att en teologiskt normativ bok med historiska anspråk 

bör få skrivas på ett svenskt universitet men för att det ska göras framgångsrikt behöver exegeter 

och systematiker arbeta i synergi. Ratzingers Jesus från Nasaret innebär enligt mig ett intressant 

försök till att konkretisera det han i sin Erasmusföreläsning önskar att exegeter och teologer 

tillsammans ska göra, men Ratzinger menar att det kommer ta en hel generations arbete att lyckas 

med det. Kanske har han rätt men hur exegetiken ska kunna ta med en övernaturlig aktör som 

orsak i sin forskning besvarar Ratzinger inte tillräckligt bra. Ratzinger hade också behövt tydligare 

förklara hur denna symbios med historisk-kritisk metod och hans teologiska utgångspunkter ska 

samarbeta. Jag är även osäker på om Halldorf lyckas förklara hur allegorisk tolkning i praktiken 

ska fungera, då han exempelvis nämner regula fidei som ett teoretiskt ramverk att relatera till. Men 

om Halldorf menar en särskild teologisk traditions användning av regula fidei är dock oklart. 

Principiellt ser jag emellertid inte den sortens teologiskt normativa analyser som något icke-

vetenskapligt, i alla fall inte a priori som den teologi-kritiska positionen samt den sekularistiska 

positionen hävdar. Emellertid hävdar jag att man kan kräva av symbios-positionen mer praktisk 

förklaring till hur deras symbios praktiskt bör appliceras.  

  Wahlberg bevisar enligt mig att Wassén och Hägerlands metod och position inte är så 

allenarådande vetenskaplig som de själva framställer sig som. Dock hävdar jag inte att den 

pragmatiska agnosticismen är den rätta vägen för akademisk teologi och eller exegetik att gå, inte 

som den enda vägen i alla fall vilket Wahlberg förespråkar. I Wahlbergs argumentation framställs 

dessa frågor som att en lösning finns runt knuten. Att frågor som mirakel eller Guds existens kan 

få mer klarhet när som helst. Det tror inte jag utan vi befinner oss i en skärningspunkt mellan 

olika rationella övertygelser om hurdan verkligheten är beskaffad och denna skärningspunkt 

kommer förmodligen bestå. Wahlbergs position är tämligen rationalistisk, han framställer sin 

position som om subjekt kan sätta parentes på sin sina ontologiska antaganden. Jag tror att denna 

sortens frågor är mycket svårare än så eftersom världsbild tenderar att påverka hur man värderar 

sin egen eller andra världsbilder. Distansering är inte omöjligt men det är samtidigt svårare än 

Wahlberg medger och som Ekstrand och Martinson menar, desto större anspråk man gör på att 

sin forskning är distanserad från sin egen övertygelse, desto större är risken för omedvetna 
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metodologiska val som påverkar forskningen.264 Så länge dessa olika och var för sig rationella 

uppfattningar om verkligheten består, menar jag att humanioraforskning med rätta kan arbeta 

med en metodologisk pluralism - men jag skulle inte vilja benämna min uppfattning och slutsats 

som pluralism utan snarare som metodologisk reciprocitet. Pluralism kan lätt missförstås som 

relativism vilket inte alls är en acceptabel hållning. Det jag menar är att akademin bör vara en 

plats som kan härbärgera denna metodologiska mångfald men varje metodologis normativitet bör 

upprätthålla en reciprok hållning mot andra. Med andra ord, om metodologisk naturalism inom 

akademisk teologi och eller exegetik ska bedrivas med sina ontologiska konsekvenser så är det 

inte det enda alternativet som det reciprokt banar väg för. Det finns fler rationella ontologier som 

kan få metodologiskt uttryck.  

7. Sammanfattning  

Uppsatsen syfte har varit att diskutera vad som kan vara en acceptabel normativitet inom 

akademisk teologi. Detta har jag gjort genom att kritiskt och komparativt analyserat mina utvalda 

texter som finns representerat i de två debatter jag har tagit del av.  

Min övergripande fråga har varit:  

- Vilka positioner och argument framställs i texterna från mina utvalda debatter och vilka 

skäl kan anges för dessa positioner och hur kan dessa positioner bedömas?  

Den metod jag använt mig av är innehållslig idéanalys. Det innebär att jag framställt innehållet i 

de texter som analyseras på ett sådant sätt att teser och argument gjorts tydligt.  

Den innehållsliga idéanalysen har strävat efter att belysa vilka metodologiska resonemang texterna 

ger uttryck för. Mina analysfrågor har varit: 

- Ger respektive teolog och eller exeget uttryck för vissa ontologiska bakgrundsantaganden 

eller håller den sig på en epistemologisk nivå?  

- Vad skapar respektive omöjliggör enligt författarna, intersubjektiv prövbarhet?  

- Vilka metoder anges som acceptabla för att nå historisk kunskap?  

Dessa analysfrågor har jag använt som ett metodologiskt kluster och detta kluster har sedan 

indikerat författarnas ståndpunkt gällande acceptabel normativitet inom akademisk teologi. 

Tydligast har jag relaterat till dessa analysfrågor i mina sammanfattande analyser.  

Efter denna redogörelse har jag gjort en komparativ analys där jag försökt att ringa in likheter och 

olikheter, detta har resulterat i att jag härlett fem olika positioner gällande acceptabel normativitet 

inom akademisk teologi. Den första positionen är den sekularistiska positionen, representerad av 

 
264 Ekstrand och Martinson Tro och tvivel, s. 24. Mest flagrant blir detta påstående vid analys av den teologi-
kritiska positionen.  
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Gerd Lüdemann. Positionen kännetecknas av en tydlig åtskillnad mellan historievetenskap och 

teologi, varav historievetenskapliga metoder och frågeställningar skall ses som vetenskapliga 

medans teologi bör förstås som tro, vilket inte är acceptabelt inom vetenskap. Teologiskt 

normativa påståenden är inte intersubjektivt prövbara. Den andra positionen benämner jag som 

den teologi-kritiska positionen och denna position representeras av artikelförfattarna Lantz, Spjut och 

Wikander. Gällande teologisk normativitet har de samma hållning som Lüdemann men de tillåter 

ideologisk normativitet på ett sätt som inte Lüdemann gör. Den disciplinbaserade positionen utgör den 

tredje positionen som vill ange olika vetenskapliga spelregler för exegetik och teologi. Exegetiken 

är en del av historievetenskapen och dess metodologi är densamma som för naturvetenskap och 

medicin. Teologi och filosofi behöver inte ha samma metodologi enligt denna position som 

utgörs av Hays och Wassén och Hägerland. Den fjärde positionen, Symbios-positionen, utgörs av 

Ratzinger, Deines och Halldorf. Dessa har som gemensam nämnare att de önskar tillåta teologisk 

normativitet i symbios med exegetik, alltså historievetenskap om än de pläderar för det på olika 

sätt. Den femte positionen Pragmatisk agnosticism utgörs av Wahlberg som pläderar för att denna 

metodologi bör råda inom all vetenskap då ontologiska frågor är öppna filosofiska frågor. Dessa 

positioners argument har jag sedan värderat och diskuterat i kapitel 6 och har själv försökt att ge 

argument för en metodologisk reciprocitet som erkänner både teologisk normativitet och 

metodologisk naturalism.  
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