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Abstract 

 
The beginning of the 20th century saw an emergence of new ideals for and ways of living a 

Christian life in Church of Sweden. As a consequence of both a revival for Sweden’s own 

medieval heritage as well as intensified ecumenical contacts with, principally the Church of 

England, several Christian communities took similar form to that of “Third orders”, but 

without any canonical status. This present study focuses such an order, Sodailitium Sancti 

Christofori, (Fraternity of Saint Christopher), founded in the university town of Uppsala in 

1921 by students of theology studying for the priesthood in Church of Sweden. The 

fraternity’s work is outlined during its complete lifespan, approximately 20 years. A total of 

19 men were received as novices, 17 of these went on to become brothers. Some of these 

became profiled churchmen in Church of Sweden, for example Gustaf Adolf and Sven 

Danell, dean of Växjö and bishop of Skara respectively, Bengt Sundkler, bishop of Bukoba as 

well as professor of missiology at Uppsala university, and Harry Ljungar, long-time vicar of 

Moheda, diocese of Växjö. They were influenced by the Youth Church movement, the 

emerging High Church movement, as well as likeminded groups in Denmark, England and 

Germany. As time went on, the brothers were ordained and sent out to different parts of 

Sweden and new brothers were received, keeping in touch through extensive letter 

correspondence. Sometime during the 1930s, activity in the fraternity went down drastically, 

and the last sign of life within the fraternity is a chronicle of a general chapter in 1939. 
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Introduktion och frågeställningar 
 

I början av 1900-talet växte flera nya rörelser fram inom Svenska kyrkan. Denna framväxt kan 

delvis förklaras av ett intensifierat ekumeniskt arbete mellan Svenska kyrkan och andra 

reformerade samfund i framförallt Nordeuropa, och dels av ökad kunskap och omfamning av 

Svenska kyrkans medeltidshistoria. Under 1910-talet började några av dess rörelser organisera 

sig i ordnar av tredjeordenskaraktär – om än inte som tredjeordnar eftersom dessa kräver en 

övergripande organisation, en förstaorden om man så vill.1 Personerna som var drivande i dessa 

sammanhang lät sig ofta inspireras av kyrko-och fromhetsliv i andra samfund men drevs också 

av en romantiserad bild av medeltidens fromhetstraditioner. Det största och äldsta av dessa som 

ännu finns kvar är Societas Sanctae Birgittae (SSB) bildat år 1920. Föreliggande uppsats 

undersöker ett annat, liknande sällskap som tidigare inte varit föremål för någon studie, 

Sodalitium Sancti Christofori (härefter benämnt som ”SSC” eller ”sällskapet”), den helige 

Kristoffers brödraskap. Syftet med uppsatsen är att kartlägga sällskapets historik och 

strävanden utifrån följande frågeställningar: 

 

– Vad var SSC? 

– Vilka var bröder i SSC? 

– Varifrån hämtade bröderna inspiration till sin verksamhet? 

– Hur förhöll bröderna sig till den kyrkliga samtiden? 

– Hur ska sällskapets organisatoriska livscykel förstås? 

 

Utifrån dessa frågeställningar och syftesformuleringar är målet att sätta in SSC i ett 

kyrkohistoriskt sammanhang och på så vis säga något om begynnande högkyrkliga/liturgiska 

rörelsen, ur ett perspektiv som tidigare inte blivit belyst.  

 

Material och avgränsningar  
 

Materialet utgörs huvudsakligen av sällskapets eget arkiv (SSCA) som genomgick en 

grovsortering vid 1970-talets början av Harry Ljungar. Arkivet kom mig tillhanda genom 

stiftaren Sture Wiklunds son Bengt Wiklund våren 2019 och förvaras hos mig. I enlighet med 

brödernas vilja från 1972 är målet att det framöver ska förvaras på universitetsbiblioteket i 

 
1 Om skillnaden se Bexell 1990. 
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Uppsala, tillgängligt för framtida studier. Materialet kan delas upp i två kategorier – dels 

krönikor som huvudsakligen finns i krönikeböckerna men även på lösa papper, och dels 

brevkorrespondens som omfattar omkring 200 brev. Brevkorrespondensen kan i sin tur delas 

upp i ”Sändebrev”, som alla bröderna fick ta del av, och brevkorrespondens mellan enskilda 

bröder. Den sistnämnda kategorin utgörs till största delen av brev till Sture Wiklund och Harry 

Ljungar. Sändebreven kategoriseras så eftersom de utgjorde en brevkedja som oftast började 

med Harry Ljungar, och breven som följer har tilltalet ”Käre bröder”, pluralformen markerar 

brevens karaktär. Sändebreven skrivs framförallt på sommaren då bröderna är borta från 

Uppsala och varandra. Till en början sändes ett sändebrev ut av Ljungar men allteftersom 

brödraskaran växte skickade han istället två brev i ”motsatt riktning”. Breven sträcker sig från 

1923 till 1933 och är till sin karaktär snarlika. Dels beskrev bröderna hur de har det på ett 

allmänt plan, vad de sysslade med o.s.v. och dels delade de med sig av reflektioner kring 

kyrkliga och religiösa spörsmål. Många bröder tillbringade exempelvis stora delar av somrarna 

på olika kyrkliga studentmöten som ofta kommenteras ingående, om vilka kyrkliga profiler som 

talade och vilka teman som mötena samlades kring. I breven av båda slagen framkommer 

tydligt både vad det är som intresserade bröderna dels som individer men även vilken riktning 

de ansåg att sällskapet skulle ta i olika frågor. 

 Krönikorna beskriver sällskapets verksamhet i Uppsala och sträcker sig från 1921 

till 1931. Till en början är de olika till sin karaktär, beroende på vem som fått i uppdrag att 

nedteckna krönikan. Det som oftast beskrivs i krönikorna är vad bröderna kallar ”Kapitel”, det 

vill säga deras sedermera veckoliga samlingar hos varandra, men även exkursioner som gjordes 

eller gudstjänstordningar. Det som beskrivs i kapitlen är, utöver var de samlades och vem som 

var värd, vad som diskuterades under deras mer informella del men även det avslutande 

completoriet, vem som var lektor och utifrån vilken bibeltext han predikade. Hur utförligt 

kapitlen beskrivs är mycket beroende av krönikören – somliga är mer detaljerade än andra. 

Krönikorna nedtecknas vanligtvis ett par veckor efter att kapitlet ägt rum men i enstaka fall kan 

det dröja flera månader vilket utgör ett källkritiskt problem. Tidsavståndet mellan det att 

kapitlet ägde rum och krönikans nedtecknande kan säkerställas eftersom båda två är daterade.  

 När uppsatsen skrivs är arkivet inte sorterat enligt något vedertaget arkivsystem. 

Breven är sorterade i kuvert efter årtal och krönikeböckerna, som är två till antalet, sträcker sig 

från 1921–1927 (1) respektive 1927–1930 (2). När jag hänvisar till en krönika anges, eller i 

förekommande fall helgondagen, då krönikan nedtecknades eftersom en och samma krönika 

kan avhandla flera träffar med olika datum, samt vilken krönikebok som avses, 1 eller 2. 

Sidorna är inte paginerade. Brevkorrespondensen kommer att hänvisas till enligt följande 
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exempel: ”Harry till bröderna 8.8.1929”. Vad som kan fastslås efter en genomgång av hela 

materialet är att ett par krönikor saknas från och med höstterminen 1929. Fram till dess står alla 

krönikor i krönikeböckerna men från och med höstterminen 1929 är de författade på lösa papper 

och sorterade i ett kuvert.2 Enligt ett rundbrev från Harry Ljungar till bröderna daterat till 1972 

saknas dessutom brevkorrespondensen efter 1933. En sista krönika över ett generalkapitel som 

hölls 1939 ger vid handen att det förekom aktivitet mellan 1933 och 1939. Av samma krönika 

framgår även planer på framtida generalkapitel. Även om denna studie är avgränsad till de år 

som material finns tillgängligt, 1921–1933, kan fortsatt aktivitet inom sällskapet inte uteslutas. 

Något definitivt årtal då verksamheten lades ned har inte kunnat fastslås. Bengt Sundkler har 

på ett brev från Harry Ljungar 1964 gjort en notering att han tillhörde SSC från 1930 till, vad 

som skulle kunna vara, 1952. Just vid slutåret har brevet blivit hålslaget.3 Även om det står 

”1952” garanterar inte det att SSC upphörde då – det kan ju markera Sundklers egna utträde. 

 Några av bröderna har deponerat, eller fått deponerat, sina samlingar på större 

arkiv, exempelvis finns Sven Danells på Landsarkivet i Lund och GA Danells på Landsarkivet 

i Vadstena. Harry Ljungar, som länge hade sällskapets arkiv i sin ägo, skall ha ordnat sina 

predikningar men det är oklart var dessa förvaras.4 Dessa tre arkiv är lämpliga ställen att börja 

leta i för framtida studier på SSC. Ytterligare ett spår som borde undersökas är Arthur Gabriel 

Heberts resedagböcker över sina sverigeresor. Dessa är detaljerade och återges bland annat i en 

biografi över Hebert, men något om hans Uppsalavistelse finns inte med i biografin. 

Resedagböckerna finns i York, England. 

 I Bengt Sundklers mycket omfattade arkiv (BSA) på Universitetsbiblioteket i 

Uppsala finns många brev bevarade. Ur denna brevsamling har brev till och från bröderna i 

SSC (cirka 50 stycken) gåtts igenom. Av breven till och från Stig Falck (knappt 80 stycken) rör 

i princip samtliga missionsärenden varför just denna korrespondens gåtts igenom selektivt. 

Värdet av innehållet i denna brevsamling är begränsat för denna studie. Få brev från den aktiva 

SSC-tiden finns bevarade. De flesta brev handlar om helt andra saker än SSC. Dessa brev 

hänvisas till för enkelhets skull på samma vis som de som finns arkiverade i SSC:s arkiv.  

Materialet skildrar huvudsakligen brödernas studenttid. Krönikor och brev innehåller inte bara 

sådant som är kyrkohistoriskt relevant utan här återfinns vardagsskildringar och experimentellt 

 
2 Hösten 1929 verkar krönikeböckerna tillfälligt vara borttappade. Nils Westerberg skriver 21.11.1929 till 

bröderna: ”Bröder! VAR ÄR KRÖNIKEBOKEN!” 

3 Harry till Bengt 13.2.1964 BSA UUB. 

4 Dag Sandahl t. Kristoffer Rönnblom 20.2.2020 [e-post] hos författaren. 
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tänkande. Det är viktigt att ha i åtanke att det som kommer till uttryck under studietiden inte 

nödvändigtvis ska anses vara karaktäriserande för personernas framtida ämbetsgärning.  

 

Tidigare forskning 
 

Även om det som tidigare nämnts inte finns något skrivet om SSC finns det en flora av litteratur 

som avhandlar svensk hög- och ungkyrklighet som fenomen och ordensgemenskaper anslutna 

till dessa. Jag har gjort stora ansträngningar för att ta reda om det finns något skrivet, eller om 

det överhuvudtaget finns någon nu levande person som hört talas om SSC. Det enda spåret 

utanför sällskapets eget arkiv som jag lyckats hitta kommer från docent Bengt Stolt som när 

han kom till Uppsala 1941 hörde talas om gudstjänster som firades i Läby (dåvarande) 

kyrkoruin på 1920-talet. Sven Danell ska ha varit en av gudstjänstfirarna.5 Ett rimligt antagande 

är således att det var SSC-bröderna som Stolt hörde talas om. Detta avsnitt ska utgöra en 

genomgång av valda delar av den relevanta litteraturen.  

 Ett översiktsverk om högkyrkligheten kom 1990 och skrevs av professor Bengt 

Ingmar Kilström. Högkyrkligheten i Sverige och Finland under 1900-talet utgörs av två delar, 

dels en genomgång av högkyrklighetens mål och agenda och dels en beskrivning av personer 

och sammanslutningar som verkar i en högkyrklig anda. Den senare delen bygger till stora delar 

på en sammanställning av ordnar och bönegemenskaper inom Svenska kyrkan som gjordes av 

arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse (aKf) år 1977.6 Av de ordnar som Kilström går igenom 

är det endast två, Societas Sanctae Birgittae (SSB) och Sodalitium Confessionis Apostlicae 

(SCA), som bildats före 1921 och således kan ha agerat som inspiration till SSC – vad ordnar 

anbelangar.7 Kilström sammanfattar essensen i högkyrkligheten som ”… betonandet av Kyrkan 

som en synlig organism, där det kyrkliga ämbetets roll tillmäts stor vikt, liturgisk och 

sakramental förnyelse.”8 Boken har beskrivits som ”okritisk” och ”odistanserad”, författaren 

var själv med i bönegemenskapen SSB som beskrivs utförligt, men den ger en god överblick 

över viktiga skeenden och personer.9 

 I en utförligare recension av samma bok gör professor Oloph Bexell några tillägg 

som han menar behövs för att få en fullare förståelse för högkyrklighetens pastorala bidrag.10 

 
5 Bengt Stolt t. Kristoffer Rönnblom 27.10.2019 [e-post] hos författaren. 

6 aKf, Systra-och brödraskap inom Svenska kyrkan 1977, stencil. AKFA UUB 

7 Förelöparna till Societas Sanctae Birgittae, Sankt Sigfrids brödraskap (också förkortat SSB), kommer 

avhandlas senare i forskningsgenomgången. 

8 Kilström 1990, s. 11. 

9 Wejderstam 2019, s. 19. 

10 Bexell 1990. 
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Han framhäver också Lundahögkyrkligheten som influens för den senare av anglikansk 

högkyrklighet inspirerade rörelsen som växte fram på 1900-talet, två rörelser som Kilström 

beskriver som mer åtskilda.11 En annan skildring som Bexell vänder sig mot är att 

högkyrkligheten framstår som en rörelse för individer och individualister. Bexell menar att 

högkyrkligheten var en reformrörelse som tar sikte på ”hela kyrkan” med församlingen som 

utgångspunkt, inte något som fick genomslag utanför den kyrkliga strukturen. Han nämner 

församlingar som S:t Hans i Linköping, S:t Jacob i Stockholm och Mikaelskyrkan i Uppsala, 

vilka Kilström utelämnar från sin skildring.12 Recensionen utgör ett komplement till Kilströms 

bok som i huvudsak fokuserar högkyrklighetens institutionaliserade former och personligheter.  

 I en engelskspråkig artikel har Oloph Bexell skildrat Oxfordrörelsens influenser 

på svensk högkyrklig spiritualitet.13 Han spårar svensk-engelska kontakter till 1700-talets mitt 

men vad som kom att bli avgörande för de intensifierade kontakterna mellan svenska och 

engelska präster var de studieresor som svenska präster börja genomföra i början av 1900-talet. 

Bland dessa kan särskilt Samuel Gabrielsson (1881–1968) och något senare Albert Lysander 

(1875–1956) nämnas.14 Gabrielsson var med och bildade Sankt Sigfrids brödraskap 1915 och 

Lysander var med och grundade SCA 1919.15 Både Bexell och Kilström framhåller att 

dåvarande professorn och sedermera ärkebiskopen Nathan Söderblom (1866–1931) var viktig 

för Englandsresornas genomförande. Vid tiden för SSC:s stiftande var Söderblom sedan sju år 

ärkebiskop och naturligtvis en person som tre teologstudenter kände till.  

 Om den Uppsaliensiska högkyrkligheten har den tidigare nämnde Bengt Stolt 

skrivit i boken Kaplanen Herman Hedberg: ett liv i tillbedjan och själavård.16 Hedberg kom i 

kontakt med SSC på 20-talet när han var diakon i Gävle. Till Uppsala kom han 1938 för att 

studera till präst. Väl där var han drivande i gudstjänstutvecklingen och samlade stora skaror 

till tideböner i Helga trefaldighets kyrka. Samtidigt som Hedberg kom till staden återvände 

Gustaf Adolf Danell till Uppsala för högre studier och kom att ingå i kretsen kring Hedberg. 

Även om Danell inte verkar nämnt SSC för någon i den nya gudstjänstgemenskapen i Uppsala 

verkade kretsen kring Hedberg i samma anda som SSC gjort på 20-talet, mässans och 

tidebönens förnyelse.17 Källmaterialet för boken utgörs framförallt av författarens egna 

dagboksanteckningar. 

 
11 ibid. 

12 ibid. 

13 Bexell 2019. 

14 ibid. 

15 Kilström 1990, s. 33 resp. 115. 

16 Stolt 2016. 

17 Bengt Stolt t. Kristoffer Rönnblom 27.10.2019 [e-post] hos författaren. 
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 I ett pågående forskningsprojekt vid Teologiska institutionen vid Uppsala 

universitet arbetar doktoranden Carl Sjösvärd Birger med att kartlägga det kortlivade Sankt 

Sigfrids brödraskap, som till stora delar kom att ligga till grund för SSB. En kort överblick av 

SSC:s arkiv ger vid handen att det fanns kopplingar mellan SSC och sigfridsbröderna. Sjösvärd 

Birgers avhandlingsarbete kommer inte vara klart vid tiden för denna uppsats färdigställande.  

 

Teori 
 

Jag kommer att närma mig materialet med hjälp av en organisationsteori – Judith Sharken 

Simons livscykelstypologi för icke-vinstdrivande organisationer. Sharken Simons teori 

fokuserar på aktörskapet inom organisationer och delar in livscykeln i fem faser utifrån 

aktörernas agerande enligt följande: 

 

1) Imagine and inspire – Fantisera och inspirera 

2) Found and Frame – Forma och skapa 

3) Ground and Grow – Bygga och växa 

4) Produce and Sustain – Skapa och vidmakthålla 

5) Review and Renew – Se över och förnya18 

 

Teorin användes i Andreas Wejderstams doktorsavhandling i kyrkohistoria från 2019 och kan 

därför tillskrivas viss kyrkohistorisk relevans. Jag kommer försöka hålla mig så nära 

Wejderstams applicering som möjligt.19 Teorin rymmer även förklaringar till varför en 

organisation eventuellt upplöses. Sharken Simon har inte med ett sånt scenario i sin cykel 

eftersom de förklaringar hon presenterar för en upplösning kan inträffa närsomhelst under 

cykeln.20 I detta avsnitt ska jag gå igenom vad som kännetecknar de olika faserna i livscykeln. 

Alla faser tillskrivs en viss fråga som präglar organisationen när den nått en viss fas.  

 Den första fasen utgörs av att en idé uppstår. Organisationen har ännu inte tagit 

någon struktur eller yttre former. De som eventuellt ingår i proto-organisationen är grundarens 

vänner, någon vidare rekrytering har inte förekommit eftersom ingen ”produkt” kan 

presenteras, bara en idé. Den övergripande frågan som präglar första fasen är Är detta 

möjligt?.21 Den andra fasen – Forma och skapa – präglas av att drömmarna och idéerna från 

 
18 Svensk översättning enl. Wejderstam 2019, s. 26f. 

19 Wejderstam 2019, s. 26. 

20 Sharken Simon 2001, s. 7. 

21 Sharken Simon 2001, s. 14. 
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den första fasen tar organisatorisk form. Målbilder förtydligas ytterligare samtidigt som styret 

för organisationen fortfarande arbetar nära kärnverksamheten. Under denna fas rekryteras nya 

intressenter, men dessa tillhör fortfarande grundarnas direkta gemenskapskrets och frågan är 

Hur ska vi klara av detta?22 När en organisation nått den tredje fasen så kännetecknas detta av 

ytterligare expansion och av att rekryteringen av nyckelpersoner inte längre är begränsad till 

grundarnas gemenskapskrets. Organisationen drivs fortfarande till stor del av grundarnas 

engagemang och drivkraft, ännu har inte ”konceptet” blivit särskilt självgående. Frågan för 

denna fas är Hur kan vi arbeta för att göra detta livskraftigt? det vill säga till viss mån bli 

självgående.23 Vid den fjärde fasen aktualiseras frågan Hur kan vad vi åstadkommit 

bibehållas?24 Nu befinner sig organisationen vid sin höjdpunkt, organisationen växer 

långsammare men stadigare än tidigare och personer med nyckelfunktioner som funnits med 

från början kan ha börjat bytas ut. Den femte fasen handlar om förnyelse, Vad behöver vi 

omarbeta? är den brinnande frågan. Stadgar och regelverk omarbetas för att kunna möta nya 

tiders utmaningar.25 Eftersom Sharken Simon inte ser nedgång som en del av livscykeln 

kommer jag gå igenom hennes alternativ för detta fenomen i anslutning till analyskapitlets 

teoriavsnitt. Sharken Simons teori rymmer flera olika aspekter, bland annat anställningar och 

ekonomi. SSC har aldrig några anställda och ekonomin som tillkommer på senare år är tämligen 

begränsad. Tillämpningen av Sharken Simons teori är således anpassad till, eller begränsad av, 

de givna förutsättningarna. 

 I denna uppsats gör jag en utblick mot ett annat svenskkyrkligt sammanhanget där 

Sharken Simons organisationsteoretiska typologi använts, Wejderstams tidigare nämnda 

doktorsavhandling om Vadstenamötena. Svenska kyrkan under 1900-talet utgör i sig självt ett 

intressant studieobjekt för organisationsteoretisk forskning. Dels genomgår kyrkans 

församlingar och pastorat stora omorganiseringar, samtidigt som den långdragna processen 

gällande relationen mellan kyrka och stat genomsyrar hela 1900-talet.26 Under denna period 

växer dessutom en ny form av kyrkoengagemang fram som är frikopplat från den officiella 

kyrkliga strukturen och hierarkin – vilket både SSC och Vadstenamötena är exempel på. 

 

 

 
22 ibid, s. 17. 

23 ibid, s. 21. 

24 ibid, s. 26. 

25 ibid, s. 32. 

26 Brohed 2005, s. 131f. 
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Undersökningens uppläggning – metod och disposition  
 

Det metodologiska tillvägagångssättet är en kvalitativ textanalys av det befintliga 

arkivmaterialet. Uppsatsens analysdel består av två huvuddelar. Den första delen utgörs av en 

beskrivande historik över SSC från bildandet till då materialet upphör, vilket utgör en naturlig 

avgränsning. Historiken ligger till grund för svaret på den första, andra och sista frågan, alltså 

de frågor om vad SSC var för något, vilka dess bröder var samt svar på uppsatsens 

organisationsteoretiska perspektiv. Den andra delen, med rubriken Tematiska analyser, 

analyserar SSC utifrån tre teman, för att besvara resterande frågeställningar. Frågeställning tre 

och fyra syftar till att försöka placera in SSC i den kyrkliga samtiden, utan att försöka sätta en 

definitiv etikett på dem. Den organisationsteoretiska aspekten behandlas löpande under den det 

beskrivande delen av uppsatsen och sammanfattas på slutet med en diskussion kring sällskapets 

avveckling.  

 

Högkyrklighet 
 

Begreppet ”högkyrklighet” är mångfacetterad och svårdefinierad. I dagligt tal kan det avse ett 

intresse för liturgi, en specifik uppfattning i den så kallade ämbetsfrågan, eller en 

kyrkoförståelse – ecklesiologi – som fokuserar på kyrkans katolicitet. Framförallt har det, 

precis som alla uttryck, ändrat innebörd allteftersom. Jag sällar mig i den här uppsatsen till 

Torbjörn Axners användning av begreppet, det ”används endast som en bestämning av vissa 

sammanhang och konstellationer av människor.27 Jag håller mig vidare till Kilströms vida 

definition av begreppet, som jag återgivit ovan, och som tar fasta vid några 

identitetsmarkörer. Högkyrklighet blir då ”… betonandet av Kyrkan som en synlig organism, 

där det kyrkliga ämbetets roll tillmäts stor vikt, liturgisk och sakramental förnyelse.”28 

Begreppet används synonymt med ”liturgisk förnyelserörelse” och ska inte förväxlas med den 

internationella ”liturgiska rörelsen” inom den romersk-katolska kyrkan. När denna åsyftas 

tydliggörs detta. Med ”högkyrklighet” avses den senare varianten inspirerad av anglikanskt 

kyrkoliv, ej den tidigare nämnda Lundahögkyrkligheten. Syftet med uppsatsen är som sagt 

inte att sätta en etikett på SSC men eftersom det existerade och verkade i gränslandet mellan 

flera olika kyrkliga sammanhang har jag ansett dessa distinktioner vara nödvändigt.  

 

 

 
27 Axner 2014, s. 29. 

28 Kilström 1990, s. 11. 
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Orden, ordensgemenskap och brödraskap 
 

Hur SSC ska benämnas är inte helt självklart. Ovan och i uppsatsens fortsättning används 

framförallt benämningen ”orden”, men även ”brödraskap” och ”sällskap.” Detta beror på 

brödernas varierade terminologi, och inte på någon yttre definition av begreppen. Bröderna 

kallade sina sammankomster för ”ordenskapitel” och av det följer att de såg sin gemenskap 

som en orden. Av samma anledning benämns de som ”bröder” och inte som ”medlemmar” – 

de såg sig inte som medlemmar av en förening och talade/skrev inte om sig själva och 

varandra som sådana. Jag anser att det är viktigt att respektera och bibehålla brödernas egen 

terminologi för att lättare kunna förstå SSC som fenomen och hur de ska förstås i sin samtid. 

Begreppsvalen blir i sig själva en markering från brödernas sida och att byta ut dessa skulle 

innebära en onödig fördunkling av vad SSC faktiskt var för något. Frågan huruvida SSC ska 

betraktas som en orden i ett större kyrkobegreppsligt sammanhang lämnar jag därhän.29 Två 

samtida men skilda uppfattningar inom svensk högkyrklighet fanns hos Gunnar Rosendal 

(1897–1988) och Simon Lüders (1885–1969). Dessa kan fungera som exempel på 

definitionssvårigheterna. Rosendal var av åsikten att regulan var det som stipulerade en orden 

medan Lüders ansåg att gemenskapen var det konstituerande.30 Som vi ska se nedan antog 

SSC en regula först efter sex års verksamhet 1927, men de kallade SSC för en orden från 

början. Brödernas självförståelse låg alltså närmare Lüders definition än Rosendals.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Rosendal såg en viss problematik kring de olika begreppen. Se exempelvis Rosendal 1954, s. 167 not 1.  

30 Laghé 2003, s. 333. 
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Historik över Sodalitium Sancti Christofori 
 

I detta kapitel vidtar analysdelen av uppsatsen. I dess första avsnitt behandlas SSC:s bildande, 

verksamhet och förändringsprocesser intill dess upphörande.31 Eftersom ingen sådan 

framställning existerar är detta avsnitt avsett att ge en överblick över sällskapet. Källmaterialet 

för tiden 1921–1923 utgörs av en svepande krönika författad av Harry Ljungar den 23 mars 

1923, därefter vidtar brevskrivning och ett mer kontinuerligt författande av krönikor. 

 

Sällskapets bildande (1921–1926) 
 

Sankt Michaels dag den 2 okt 1921 samlades tre studenter från Norrbyhus därstädes för att bilda ett 

brödraskap. På rum n:r 17 brunno två smala ljus framför krucifixet och de tre studenterna voro fyllda 

av förväntans iver och högtidlighet. Det var ömsesidig sympati och gemensamma intressen i liturgi 

som fört dem samman. Och nu ville de bilda ett brödraskap för att befästa och utveckla det 

gemensamma. ’Front mot plattkyrkligheten’ - ett lösenord!’32 

 

Med dessa rader inleds sällskapets första krönikebok. De tre studenterna var Harry Ljungar 

(1894–1973), Sture Wiklund (1902–1981) och Einar Ihrmark (1902–1993). Samtliga var 

studenter vid den Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och kom att prästvigas för tjänst 

i Svenska kyrkan efter sina studier. Dessa tre benämns som sällskapets ”urbröder” och stiftare. 

Utöver det gemensamma intresset för liturgi nämns två primära anledningar till varför 

sällskapet, som ännu inte benämns med något namn, bildades. Det första skälet var att de ville 

verka utåt som en reformrörelse inom Svenska kyrkan. Vad som egentligen avses med 

”plattkyrkligheten” framgår inte, men de skriver vidare ”Mot pietetlöshetens drake skulle de 

rusta sig och draga ut. De ville väcka och stärka intresset för och kärleken till det oskattbara arv 

som vårt folk äger i kyrkans gamla ordningar.”33 Den enda gången ”plattkyrklig” används av 

bröderna om en person är vid en prästvigning i Linköping 1923 då ”den tjockmagade” biskopen 

John Personne (1849–1926) faller offer för omdömet eftersom han utför prästvigningsritualet 

på ett slarvigt och ovärdigt sätt. Prästvigningen var dessutom förlagd till en måndag: ”Trots det 

var det (tyvärr ansåg väl biskopen) ganska mycket folk.”34 Avsikten för den externa 

verksamheten verkar således ha varit att åstadkomma en slags andlig och liturgisk väckelse 

inom Svenska kyrkan. Det andra syftet var intern andlig uppbyggelse bröderna emellan genom 

 
31 Som jag skrivit ovan finns inget definitivt datum då SSC läggs ner. Materialet tunnas ut efter 1931. En 

handling från 1939 indikerar trots det fortsatt aktivitet.  

32 Krön 1. 23.3.1923 SSCA. 

33 ibid. 

34 Harry till bröderna 7.8.1923 SSCA. I slutet av brevet implicerar Ljungar att prästvigningen skulle ägt rum i 

Strängnäs, vilket skulle göra biskop U.L. Ullman till ”förövaren”. Martin Lebys prästvigning, vilken avsågs, 

förrättades dock i Linköping. 
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”förtroliga samspråk i andliga ting … och bön inför Frälsarens Kors.”35 Detta konstituerande 

”ordenskapitel” avslutades vid midnatt med bön.  

 Sällskapet bildades med en vision men utan någon egentlig struktur eller 

organisation. Till skillnad från andra ordensgemenskaper antogs ingen regula – det vill säga en 

samling regler som ordensmedlemmarna förväntas efterleva – vid konstituerandet. Inte heller 

verkar de knyta an till någon annan ordensgemenskap och antog som tidigare nämnt inget namn. 

Sådana möten, som de kallade för ordenskapitel, kom att fortsätta under hösten och vintern 

1921. Vanligtvis samlades de en gång i veckan, ofta i samband med någon helgondag, på någon 

av brödernas rum på det Norrbyska studenthemmet (Norrbyhus). Kapitlen utgjordes i huvudsak 

av en ”liturgisk vesper” efter ett ritual som bröderna själva hade utformat. Vid vesper 

tjänstgjorde en som liturg och de övriga två som ministranter. Någon sådan ordning för vesper 

har inte återfunnits i arkivet. Värt att nämna är att intresset för tidegärden inom Svenska kyrkan 

återuppväckts under 1920-talet som en av den liturgiska förnyelserörelsens programpunkter.36 

Prästerna Arthur Adell (1894–1962) och Knut Peters (1894–1950) utkom 1924 med Evangelisk 

tidegärd och dessförinnan hade strängnäsbiskopen Uddo L. Ullman (1837–1930) utkommit 

med ett vesperale år 1914 i samarbete med J. T. Morén.37  

 Under vårterminen 1922 ägde få kapitel rum. Två händelser som inträffar under 

denna tid är dock av intresse. Det ena är att ”biskopinnan [Gerda] Billing” (1878–1960) påstås 

föreslå sig själv att bli sällskapets beskyddarinna. Ihrmark läste för Västerås stift, prästvigdes 

1925 av stiftets biskop Einar Billing (1871–1939) och ska ha varit den som förmedlat kontakten 

mellan sällskapet och biskopinnan. Huruvida förslaget realiserades har inte gått att fastställa.38 

Den andra händelsen behandlas under nästa rubrik. 

 

Mässfirande i sällskapet 

 

Återkommande under sällskapets första år är att bröderna ”firar mässa” utan att någon präst 

närvarar. Första gången detta sker är den 18 maj (S:t Eriks festdag) 1922 i Läby kyrkoruin. 

Ruinen renoverades senare under 1920-talet och återinvigdes av ärkebiskop Nathan Söderblom 

(1866–1930) 1928. Utöver de tre bröderna närvarade Charles Nilsson Piltz (1899–1986) och 

 
35 ibid. 

36 Kilström 1990, s. 151. För en systematisk-teologisk analys av högkyrklighetens teologi se Olofsson 1999. 

37 För en utförlig undersökning av Ullmans liturgiska arbete se Bexell – Liturgins teologi hos U. L. Ullman 

(1987). 

38 Krön 1. 23.3.1923 SSCA. Ljungar skriver ”Dessa raders nedtecknare yttrar sig icke om allvaret i H.H. 

Biskopinnans vänliga intresse och beskyddarskap utan nedtecknar endast de nakna fakta, nu kommit till hans 

kännedom.” 
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Ivar Alm (1897–1973), vilka senare kom att prästvigas för Karlstads stift år 1926 respektive 

Västerås stift år 1924. Alm ”officierade som liturg” och Ljungar och Wiklund tjänstgjorde som 

ministranter. Det ska tilläggas att mässan förrättades på latin.39 Ytterligare ett tillfälle då Läby 

kyrkoruin användes för att ”fira mässa” var den 8 april 1923 med Nils Westerberg (1902–1982) 

och Martin Rosenius (1899–1992) som gäster.40 Westerberg kom senare att upptas som broder 

i sällskapet. Fram till 1925 var det inte ovanligt att sällskapet avslutade sina kapitel med att 

någon av bröderna ”förrättar” eller ”firar” mässa. Hur ska detta förstås? Ett alternativ är 

naturligtvis att tolka det som att de faktiskt firade mässa på riktigt. Detta förefaller dock otroligt 

och det finns flera goda skäl att vara skeptisk. Om det hade blivit känt att präststudenter ägnade 

sig åt nattvardsfirande i kyrkoruiner och på sina studentrum så skulle de troligtvis ha mött 

repressalier. Ytterligare något som talar mot att de faktiskt firade mässa är att de aldrig använder 

begreppen ”nattvard” eller ”nattvardsgång” då de beskriver de mässor som firas innan någon 

av dem var prästvigd. I den då gällande handboken (1917 års) görs en tydlig distinktion – 

”mässa” avser inte att nattvarden firas, då används just ”nattvard” eller ”nattvardsgång”. 

Handboken talar exempelvis om högmässa med eller utan nattvard.41 Tolkningen att de faktiskt 

firade mässa aktualiserar dessutom ytterligare frågor kring hur de ordnade det praktiska kring 

ett ”riktigt” nattvardsfirande, exempelvis paramenta och nattvardselement. Det enda som 

beskrivs är att de bär alba. Detta sammantaget skulle tala för att de gestaltade – snarare än firade 

– mässan nästan som ett skådespel. I så fall skulle detta harmonisera bättre med deras intresse 

för liturgi utan att utmana deras självförståelse som en del av den liturgiska förnyelserörelsen.  

 Organisationsteoretiskt befinner sig bröderna, enligt Sharken Simons 

livscykelstypologi, vid det här skeendet i den första fasen. Vad som kommer till uttryck under 

det konstituerande mötet 1921 stämmer väl överens med vad som kännetecknar denna fas: 

kreativitet, entusiasm och energi, samtidigt som organisationens yttre former är fortsatt oklara 

och de idéer som kommer formuleras ger snarare uttryck för drömmar: ”organisationen är 

endast en dröm av en bättre värld som är inspirerande och värd att kämpa för.”42 Det var 

Svenska kyrkan, som bröderna syftar till att förbättra. 

 

 

 

 
39 Krön 1. 23.3.1923 SSCA. 

40 Krön 1. 12.3.1923 SSCA. 

41 Handbok för Svenska kyrkan 1917, s. 28. 

42 Sharken Simon 2001, s. 5 Min översättning. 
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Expansion och organisering – vägen mot SSC 

 

Under höstterminen 1922 expanderade brödrakretsen för första gången då Gunnar Sällvin 

(1901–1958) och Ruben Melin (1903–1983), båda präststudenter, upptogs som bröder. 

Sällskapet ändrade därtill karaktär och ägnade sig åt att diskutera allmänmänskliga frågor och 

tog namnet Tankebyggarorden (TBO). Under hösten läste och diskuterade de Fjodor 

Dostojevskij, Henrik Ibsen och August Strindberg. Under vårterminen 1923 återfick sällskapet 

sin teologiska prägel – ordenskapitlen fick en fastare form med hälsningsanföranden, 

bespisning och en kortare predikan i samband med den liturgiska aftonbönen.43 Harry Ljungar 

tituleras för första gången den 15 mars (S:t Kristoffers festdag) 1923 som TBO:s ”Stormästare” 

i en krönika skriven på rim av Gunnar Sällvin.44 Ljungar kvarstod som sällskapets Stormästare 

och ledare under hela den aktiva perioden och använde titeln i ett sista rundbrev på 1970-talet. 

Under höstterminen 1923, då Harry Ljungar insjuknade, infördes ytterligare ett ämbete, 

Styrande mästare, som ansvarade för verksamheten i Stormästarens frånvaro.45 Denna titulatur 

kan vara värd att kommentera. Båda titlarna förekommer i det studentikosa och parodiska 

ordenssällskapet Samfundet SHT som har sitt säte i Uppsala. Stormästaren avser ledaren för 

hela orden och Styrande mästare är ledaren för varje enskild loge som finns utspridd över 

landet.46 Av SHT:s matriklar för åren 1913–1923 och 1923–1934 framgår att ingen av bröderna 

i TBO samtidigt var medlemmar av SHT, men det förefaller ändå troligt att det var av SHT man 

lät sig inspireras med avseende på just titulaturen.47 Titlarna för dessutom tankarna till de gamla 

medeltida riddarordnarna, vars terminologi den sedan ett par år tidigare begynnande 

ungkyrkorörelsen brukade.48 Vid kapitlet den 15 mars utdelades ordensinsignierna – krucifix 

att bära runt halsen – till Ihrmark och Wiklund och vid ett senare kapitel den 23 mars 1923 

fattas beslut att sällskapets namn skall vara Sodalitium Sancti Christofori, (ung. den helige 

Kristoffers brödraskap), förkortat SSC. Flera skäl anförs för detta namnval. Det första var en 

delad otillfredsställelse mellan bröderna över den tidigare benämningen ”…, vilken alltför 

mycket påminde om vår tids många plattkyrkliga organisationer…”49 De ville ta ett namn som 

bättre speglade deras idéer och mål som de kämpade för. Att det blev just 200-talshelgonet S:t 

Kristoffer berodde på den högtidsstund som utdelandet av insignierna på hans helgondag hade 

 
43 Krön 1. 12.3.1923 SSCA. 

44 Krön 1. 15.3.1923 SSCA. 

45 Krön 1. 28.10.1923 SSCA. 

46 Lundin och Frängsmyr (red) 2011, s. 29f. 

47 Samfundet S.H.T 1923 resp. 1934. 

48 Ungkyrkorörelsens influenser på sällskapet kommer behandlas senare i uppsatsen.  

49 Krön 1. 12.4.1923 SSCA. Danell, Asklund och Falck bär på omslagsbilden SSC:s krucifix. 
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utgjort, att han var Norrbyhus skyddshelgon samt att samtliga bröder hade känt till legenden 

om honom sedan barnsben. De drevs av en vilja att än mer bli ”Kristusbärare”50 – något som 

Sture Wiklund pratat om i sin predikan den 15 mars.  

 Under vårterminen sedimenteras formen för kapitlen ytterligare. Stormästaren 

förklarar det öppnat, kvällens värd håller ett välkomsttal, någon av bröder högläser ur någon 

bok – under vårterminen medeltidsdramat Spelet om envar och Verner von Heidenstams S:t 

Göran och draken – ett samtal kring det lästa vidtar innan kvällen avslutas med completorium. 

Höstterminen 1923 – under vilken Ivan Oljelunds Doctor Biblicus om Martin Luther särskilt 

diskuterades – var Harry Ljungar frånvarande från Uppsala. Han kvarstod som SSC:s 

Stormästare men den operativa verksamheten sköttes av Einar Ihrmark som blev Styrande 

mästare.51 Ljungar upprätthöll dock kontakten med bröderna i Uppsala genom att skicka brev. 

Vid ett kapitel den 3 oktober framlade Sture Wiklund för första gången planerna på ett 

”evangeliskt kloster”, utan att det kommenterades vidare av någon av bröderna.52 Denna tanke 

var inte ny. Manfred Björkquist (1884–1985) drev frågan aktivt under flera år som en del av 

Kyrkliga Frivilligkårens reformprogram för Svenska kyrkan. Björkquists kloster kom aldrig att 

realiseras, istället bildades 1915 Sigtunastiftelsen med folkhögskola och gästhem.53 Alla 

helgons dag 1923 mottog Gunnar Sällvin och Ruben Melin sina insignier av Einar Ihrmark 

under ritualiserade former: 

 

Mottagen här insignierna för vårt brödraskap, för S.S.C. – Må vi alltid minnas, att vi äro korsbärare, 

må vi söka föra en vandel, värdig det kors vi bära. Må vi bära det i bön och åkallan på ett sådant 

sätt, att, när vi en gång måste skiljas från detta livet, vi måtte få förenas med varandra i den stora 

skaran av helgon för tronen, och där med dem få lovsjunga den, som sitter på tronen och lammet. I 

Guds Faderns och Sonen och helige Andes namn. Amen.54 

 

Huruvida detta var Sällvins och Melins faktiska upptagande i SSC är oklart. Senare bröders 

upptagande föregås av en period som novis och de får insignierna först då de upptas som bröder. 

Dessa två benämns dock som bröder redan höstterminen 1922. Till kapitlet den 3 april 1924 

kallades Sven Danell (1903–1981) som gäst och han upptogs vid detsamma som novis.55 Efter 

en kort tid som sådan upptogs han som broder i SSC tredje lördagen efter påsk.56 Höstterminen 

1924 och vårterminen 1925 bedrevs ingen aktivitet i nämnvärd utsträckning. Några av bröderna 

 
50 Χριστοφόρος (Kristoffer) av grekiskans Χριστός (Kristus) och φέρειν (att bära). 

51 Krön 1. 27.10.1923 SSCA. 

52 ibid. 

53 Aronson 2008, s. 242. 

54 Krön 1. ”Natten till S:t Briccii dag” (13.11.1923) SSCA. 

55 Krön 1. 15.4.1924 SSCA. 

56 Krön 1. ”Två dagar före Sanct Eriks Mässa A.D. 1924” (16.5.1924) SSCA. 
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kunde samlades till sporadiska kapitel och andaktsstunder under den här tiden. Under perioden 

var dessutom brevkorrespondensen mellan Harry Ljungar och bröderna sparsam.57 Ljungar var 

under den här tiden fortsatt sjuk och Einar Ihrmark förberedde sig inför sin prästvigning, vilken 

ägde rum den 25 maj 1925 för Västerås stift, varefter han missiverades till Venjans 

församling.58 

 

Harry Ljungars återkomst och intensifierad verksamhet 

 

Harry Ljungar återkom till Uppsala höstterminen 1925, vilket innebar att verksamheten 

intensifieras avsevärt. I en promemoria skickad till bröderna i september 1925 listar han frågor 

som SSC måste ta itu med under hösten, bland annat utformandet av ett breviarium, om kapitlen 

ska fixeras till en specifik dag, om SSC ska verka utåt och varifrån man ska låta sig inspireras.59 

Under sommaren 1925 förordade Ljungar att Nils Westerberg, som var med vid mässan i Läby 

kyrkoruin 1923, ska inbjudas till ett kapitel för att påbörja processen för att så småningom 

kunna upptas som broder.60 Vid höstterminens första kapitel fattades beslut att Rudolf Ottos 

das Heilige ska studeras samt att en gemensam ordning för afton-och morgonbön ska antas.61 

Från och med den 19 söndagen efter heliga trefaldighet används i sällskapet följande enkla 

ordningar för den enskildes morgon- respektive aftonbön: 

 

1) Morgonpsalm ur Sv. psalmboken. 

2) Betraktande av Luthers lilla katekes 1. huvudstycket. 

3) Förbön. Fader vår. 

4) Lovpsalm. D. Psalm 111. Ära vare Fadern o.s.v. 

5) Herren skall bevara vår utgång och vår ingång från nu och till evig tid. Amen. 

 

1) D. Psalm 42 och 43. 

2) Självrannsakan och syndabekännelse (Sv. ev.bok Bön 13.) 

3) Betraktande av livets förgänglighet och evighetens allvar enligt Sv. psalmb. 

4) Aftonpsalm Sv. ps. 432. [O Gud, som allt med vishet styr] 

5) Tack och lov, enligt Rom. 11:33–36. 

6) Herre, Du trofaste Gud i Din hand befaller jag min Ande. Amen.62 

 

Någon diskussion kring utarbetning av dessa ordningar finns inte med i arkivet, mer än att det 

var Harry Ljungar som ansvarade för den. Detta var ordningarna som bröderna skulle använda 

i sitt enskilda andaktsliv, ordningen för den gemensamma andakten utvecklades under 1926 

och tog successivt en mer allmänt, kyrkligt igenkännbar form. Till ett kapitel den 21 oktober 

 
57 Krön 1. ”S:t Lukas Evangelistens dag 1925” (18.10.1925) SSCA.  

58 Ohlsson 1934, s. 252. 

59 Harry till bröderna 2.9.1925 SSCA. 

60 Krön 1. ”S:t Lukas Evangelistens dag 1925” (18.10.1925) SSCA. 

61 ibid. 

62 ibid. 
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1925 kallades Nils Westerberg som novis och han upptogs som broder Luciadagen, den 13 

december, samma år.63 Vårterminen 1926 tvingades Harry Ljungar återigen lämna Uppsala och 

Sture Wiklund utnämndes till Styrande mästare i hans frånvaro.64 Vårterminen 1926 

återaktualiserades frågan om vad som egentligen var SSC:s uppgift. Harry Ljungar lyfte frågan 

i ett brev till bröderna som diskuterades vid ett kapitel den 30 januari 1926. Bröderna 

konstaterade att SSC hitintills hade betytt mycket för dem, och att det skulle fortsätta be för och 

andligen uppbygga varandra.65 Ljungar ville att SSC skulle fortsätta vara en gemenskap i 

Uppsala efter det att de nuvarande bröderna lämnat staden och studierna. Han nämner drömmar 

om ett kloster eller ett brödrahus dit äldre bröder skulle kunna återvända när de besöker 

Uppsala. Det är också i detta brev som Ljungar för första gången nämner planer på ett 

generalkapitel.66 I slutet av februari 1926 kallades Stig Falck (1905–1964) och Erik Asklund 

(1904–1927) som noviser.67 Vårterminen 1926 anordnas få kapitel, men en ny ordning för 

completorium antogs.68  

 SSC har nu gått över i nästa fas av den organisatoriska utvecklingen. Steg två i 

Sharken Simons typologi kännetecknas bland annat av en yttre formalisering – ramar för 

verksamheten sätts upp och styret konsolideras.69 Harry Ljungar kan identifieras som en 

självklar ledargestalt med en titel som indikerar detta. Samtidigt upprättas en struktur för hur 

sällskapet ska skötas i hans frånvaro. Ledarskapet beskrivs, enligt Sharken Simon, som fortsatt 

litet, samtidigt som det finns formellt.70 Sällskapet har växt och består nu av totalt sju bröder. 

  

Ritualisering och formalisering (1926–1928) 
 

Höstterminen 1926 återvände Ljungar än en gång till Uppsala, men Nils Westerberg var vid 

tiden frånvarande med anledning av en operation och Einar Ihrmark hade fått komministertjänst 

i Venjans församling, Västerås stift.71 Den helige Mikaels dag (2 oktober) 1926, vilket beskrivs 

som SSC:s femårsdag, upptogs Falck och Asklund som bröder i SSC. Till högtiden utvecklades 

upptagningsritualet ytterligare och återges här i sin helhet: 

 

 
63 Krön 1. 3.11.1925 SSCA. 

64 Krön 1. ”dagen före Septuagesima A.d. 1926” SSCA. 

65 Krön 1. ”S:t Sigfrids dag” (15.2.1926) SSCA. 

66 Brevet har inte återfunnits i arkivet men är citerat i krönikan hänvisad till i föregående not.  

67 Krön 1. 7.3.1926 SSCA. 

68 Krön 1. ”S:t Eriks dag 1926” (18.5.1926) SSCA – för ordningen i sin helhet se Bilaga 1. 

69 Sharken Simon 2001, s. 17. 

70 ibid. 

71 Krön 1. ”Alla helgons dag A.D. 1926” SSCA 
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Efter psalm ”Gud trefaldig statt oss bi” sv. ps. 22. upptagning av nya bröder. 

 

Stormästaren: ”Stig Falck, Erik Asklund, då I nu haven deltagit i vårt brödraskaps capitel och blivit förtrogna 

med SSC:s traditioner, anda och mål, frågar jag Eder: 

 

Vilja I inträda i Sodalitium Sancti Christofori, förena eder med oss i broderlig kärlek, till inbördes stöd för 

tron och stärkande av det eviga livets hopp, och efter den kraft som varder Eder given, vara Kristusbärare 

för våra medvandrare i världen, Gud till ära?” 

 

Confirmandi svarar: ”Ja” 

 

Stm: ”Så förklarar jag Eder då såsom bröder i Sodalitium Sancti Christofori. Mottagen här insignierna för 

vårt brödraskap [härvid överlämnades till Stig och Erik var sitt krucifix lika med brödernas] Må vi alltid 

minnas att vi är korsbärare, må vi söka föra en vandel, värdig det kors, vi bära. Må vi bära det i bön och 

åkallan på ett sådant sätt att när vi en gång måste skiljas från detta livet, vi måtte förenas med varandra i den 

stora skaran av heliga inför tronen och där med få lovsjunga den som sitter på tronen, och lammet. I Guds 

Faderns och Sonen och den helige andens namn. Amen.” 

 

Under orden ”Skära mig med isop, att jag varder ren, två mig, att jag varder vitare än snö” ifördes de nya 

bröderna den vita dräkten. Vi förenade oss i lovsången ”Vi lova dig, o store Gud” och completoriet 

fullbordades i vanlig ordning.  

 

’Give Gud sin välsignelse åt vad här skett. Honom tacka vi för våra nya bröder, till Honom bedja vi för dem, 

inför honom skola vi alla vara ett. Amen. Confirma hoc Deus.’72 

 

Detta var den form som alla upptagningar kom att ha framöver och var ett ytterligare steg i 

konsolideringen av SSC:s yttre former. Språket och innehållet är snarlikt den tidigare återgivna 

ritualen, men två moment har tillkommit. Dels frågan, om ”confirmandi” vill upptas som 

bröder, och dels iklädandet av den vita skruden, alban. Albans användande inom SSC kommer 

senare regleras i den regula som antas vid påsk 1927. ”Confirmandis” bejakande av sitt inträde 

under ritualiserade former skiljer en orden – såväl kyrklig som sekulär– från andra föreningar 

och organisationer. Formuleringarna i ritualet ger en fingervisning om vad SSC är till för. 

Bröderna ska i sällskapets gemenskap stärka och stötta varandra att leva som bättre kristna. 

Ännu har inga tydliga ambitioner att verka utåt framträtt. Ytterligare en konsolidering av SSC:s 

yttre former är att den ordning för completorium som antogs vårterminen 1926 under 

höstterminen 1926 genomgick en revidering. För båda ordningarna se bilaga 1 och 2. Inga större 

förändringar gjorde, men man kan exempelvis notera att Symeons lovsång (Luk 2:29–32), som 

alltsedan 300-talet sjungits i completoriet, infogats tillsammans med andra mer vedertagna 

tidebönsmoment, exempelvis ingången ”Gud kom till min räddning”, och att Herrens bön bes 

tyst. Den syndabekännelse som från och med höstterminen 1926 användes liknar det romersk-

 
72 Krön 1. ”Mårtenmäss A.D. 1926” (11.11.1926) SSCA. 
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katolska Confiteor, om än i översatt och förkortad form – varken Jungfru Marias eller helgonens 

nämns i den version som återges i ritualet.73 

 Den 1 november kallades Erik Jansson, från och med 1928 Janulf, (1905–1966) 

som novis. Han upptogs som broder redan den första advent samma år vid en akt i 

Mikaelskapellet i Uppsala. SSC kom under kommande år regelbundet att använda 

Mikaelskapellet vid upptagningar och andra högtidliga tillfällen, exempelvis den helige 

Mikaels dag eller S:t Kristoffers dag. Hur de fick tillgång till kapellet kan troligtvis förklaras 

av att Ruben Melins äldre bror Paul Melin (1893–1970) var predikant där sedan 1925 och var 

det till 1930 då han blev kyrkoherde i Dala församling, Skara stift.74 Ordningen för upptagandet 

följde samma ritual som använts vid Falcks och Asklunds upptagning, även om Mikaelskapellet 

gav möjligheter till högtidligare processioner än studentrummen på Norrbyhus.75 Julen 1926 

tillbringade Harry Ljungar och Sture Wiklund hos Einar Ihrmark i Venjans församling. Tanken 

var att de ska avlasta honom med gudstjänsterna och få en liten inblick i en församlingsprästs 

vardag.76 I Venjan imponerades de av Ihrmarks arbete men de förfasades över det kyrkliga livet 

i församlingen. Som exempel kan nämnas att vid den högmässa som firades på trettondedagen 

1927 deltog endast de tre SSC-bröderna vid kommunionen, något som Ljungar och Wiklund 

fann tragiskt, även om det vid tiden inte var ovanligt med ett lågt antal nattvardsgäster.77 

Brödernas iver för nattvardens intensifierande och förnyelse är tydlig. Som adjunkt i Staffans 

församling i Gävle, Uppsala stift, delade Sture Wiklund 1929 med sig till bröderna av en 

anekdot på temat: 

 

Apropos det får jag sluta med en anekdot, jag hörde av pastor Palm [Carl-Wilhelm, 1893–1971] i 

Ljusne, en oerhört högkyrklig och konservativ men nitisk och from själasörjare. I Lund har ända 

tills för något år sedan söndagligen nattvardsgång hållits i Domkyrkan men så upptäckte man att det 

var en gumma som gick varje söndag till nattvarden. För att förhindra detta som ansågs vara 

”magiskt” (=hemskt farligt!) inskränktes nattvardsgångarne i domkyrkan. Tänk, så evangeliskt! 

Precis som om inte nattvarden kunde vara magisk.78 

 

 

Även Harry Ljungar arbetade aktivt med ”nattvardsväckelse” som präst. Som exempel kan 

nämnas att under hans tid i Moheda pastorat nattvardsfrekvensen ökade från 11% till 18%.79 

Under vårterminen 1927 träffades återigen bröderna till ett fåtal kapitel. Inga nya noviser 

 
73 Krön 1. ”Ordning för Completorium använt hösten 1926” SSCA. 

74 Sjöholm 1992, s. 49. 

75 Krön 1. 6.12.1926 SSCA. 

76 Einar till Harry 25.11.1926 SSCA. 

77 Krön 1. ”1e. Trettondedagen A.D. 1927” SSCA. Om nattvarden se Martling 1958. 

78 Sture till bröderna 4.12.1929 SSCA. 

79 Redin 1971, s. 20. 
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kallades men en regula antogs någon gång under maj. Uppdateringar av regulan var något som 

återkommande kommer att diskuteras under årens lopp men verkar aldrig riktigt blivit av. Den 

regula som antogs 1927 var således den som gäller hela SSC:s fortsatta verksamhet, med 

undantag för smärre justeringar av hur sändebreven skulle sändas.80 För regulan i sin helhet se 

bilaga 3. Någon djupare analys av regulan finns det ingen vidare anledning att göra eftersom 

den till sitt innehåll mer liknar en vanlig förenings stadgar. Den reglerade bara SSC:s 

verksamhet och innehåller inte så många regler som bröderna förväntas efterleva. Regulan 

reglerade i huvudsak hur kapitel och generalkapitel skulle ordnas, hur noviser och bröder fick 

upptas och hur krönikorna skulle sändas till bröder som inte längre befann sig i Uppsala. 

Antagandet av regulan verka inte föregåtts av någon nedtecknad diskussion så det går inte att 

kartlägga processen som föregick. Valborgsmässoafton 1927 firades i Sigtuna med deltagande 

i olika aktiviteter, completorium ”…eller rättare vigilia…” i tornrummet på Sigtunastiftelsen 

och högmässa, i vilken nykonfirmerade ungdomar mottog sakramentet för första gången, 

efterföljande dag.81  

 

Bild 2. Bröderna vid Valborgsmässofirandet i Sigtuna 1927. SSCA. 

 

 

 

 

 
80 Krön 2. ”Dagen efter Kyndelsmässo A.D. 1928 (3.2.1928) SSCA. 

81 Krön 2. ”Den helige Davids dag A.D. 1927” (25.7.1927) SSCA.  
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Harry Ljungar prästvigdes för Växjö stift den 29 maj 1927 och missiverades till Bankeryds 

församling strax utanför Jönköping. Hans möte med frikyrkligheten skildras nedan. Ljungar 

satte genast avtryck i församlingen. Erik Asklund – som besökte Ljungar någon gång under 

sommaren samma år – skrev till bröderna: 

 

I kyrkvärdarna i sina båda kyrkor, Bankeryd och Järstorp, har Harry funnit goda vänner. De tända 

nu ljusen på altaret till högmässan, självmant – förut var det ej brukligt – de äro mycket vänliga 

och artiga, de lägga frikostigt i kollekten. Harry talar med glädje om sina kyrkvärdar.82 

 

Altarljusen var en del av den liturgiska förnyelserörelsens strävanden, tillsammans med 

exempelvis den liturgiska skrudens återinförande efter det liturgiskt torftiga 1800-talet.83 Just 

altarljusens tändande är också något som intar en central och återkommande plats vid brödernas 

kapitel, så det är förståeligt att Ljungar, så fort han kom ut i tjänst, omsatte detta liturgiska ideal 

i verklighet. Sture Wiklund utsågs att från och med höstterminen 1927 vara Styrande mästare i 

Harry Ljungars frånvaro.84  

 Verksamheten för höstterminen 1927 började med kapitel den 18 september. 

Terminens diskussioner präglades framförallt av de ecklesiologiska frågorna som aktualiserats 

under sommaren och som vi ska återkomma till nedan. Potentiella nya bröder diskuterades vid 

detta första kapitel, men inga namn nedtecknades. Det ansågs viktigt att föryngra brödraskaran 

eftersom ”Behovet att åt andra skänka av det, som vi få vara med om inom S.S.C., gör sig även 

starkt gällande.”85 Så skedde i november samma år. Georg Lundqvist (1906–1993) upptogs som 

novis den 30 november och som broder den första februari 1928 under en akt i Mikaelskapellet 

som leddes av Harry Ljungar, som var på tillfälligt besök i Uppsala.86 Torne Tirén (1908–1999) 

upptogs som novis den femte mars 1928 och som broder under generalkapitlet i Venjan. 

Vårterminen 1928 planerades noggrant vid ett kapitel den 23 januari, fokus låg på 

generalkapitlet som behandlas nedan. Sven Danell planerade att läsa sin sista termin i Lund och 

beslut fattades att han skulle undersöka möjligheterna att starta upp en SSC-krets även där.87 

Detta verkar det inte blivit något av, eftersom tanken inte återkommer i materialet. Det vittnar 

trots det om en expansionsvision hos sällskapet som är intressant ur ett organisationsteoretiskt 

perspektiv. 

 

 
82 Erik A till bröderna 24.7.1927 SSCA. 

83 Bexell 2019. 

84 Krön 2. 1.10.1927 SSCA. 

85 Krön 2. 5.10.1927 SSCA. 

86 Krön 2. ”Dagen efter Fastlandssöndagen A.D. 1928” SSCA. 

87 Krön 2. ”Dagen efter Kyndelsmässo A.D. 1928” (3.2.1928) SSCA. 
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Erik Asklunds bortgång 

 

Den 21 december 1927 dog Erik Asklund hastigt och oväntat 23 år gammal. Dödboken för 

Lidingö församling 1927 listar fyra dödsorsaker (Strangulatio [strypning], Suicid [självmord], 

Bidr. Psychos [bidragande psykos], Confusio [förvirring]) varav de tre sistnämnda är 

överstrukna.88 Det är helt klart att Asklund begick självmord, något som vid tiden var väldigt 

stigmatiserat, vilket kanske kan förklara överstrykningarna i dödboken och det faktum att 

bröderna, när de skrev om hans bortgång, aldrig nämnde att han skulle ha begått självmord. En 

läsning av de brev som Asklund själv skrev under sommaren och hösten 1927 ger vid handen 

att han brottades med en del personliga problem – både trostvivel och känslor av otillräcklighet 

inför prästämbetet kommer till uttryck i korrespondensen med bröderna.89 Hans bortgång var 

naturligtvis något som påverkade de övriga bröderna. I flera brev klandrar de sig själva för att 

de inte sett och förstått Asklunds nöd och hur han plågades.90 Asklunds föräldrar, Henning 

(1871–1935) och Ellen (f. Essen 1881–1954), lärde känna SSC genom Erik Asklunds dagbok 

och tog kontakt med Harry Ljungar efter hans död. Av dagboken framgick att SSC var ett 

sammanhang som betydde mycket för Erik Asklund. Som en konsekvens av hans bortgång 

upprättade hans far Henning Asklund regelbunden kontakt med bröderna, han besökte dem i 

Uppsala och bjöd hem dem för att hålla kapitel i Lidingö. Han blev en slags hedersmedlem och 

signerade ofta sina brev med ”Henning, S.S.C.” eller ”Farbror Asklund”.  

 

Generalkapitel i Venjan 

 

Som vi har sett har planerna på ett generalkapitel funnits med bland brödernas diskussioner 

åtminstone sedan höstterminen 1926. I och med att regulan antogs i maj 1927 har dessutom vad 

som konstituerar ett generalkapitel fastslagits.91 Något ytterligare syfte än att försöka samla alla 

bröder vid samma tid och plats har ännu inte formulerats förrän i november 1927. Vid ett kapitel 

hos Stig Falck föreslogs att man skulle tillbringa en långhelg hos Einar Ihrmark där man skulle 

ha bibelstudium, fira gudstjänster och anordna ”bypredikningar”. Tanken med det sistnämnda 

var att bröderna två och två skulle besöka de kringliggande byarna för att där predika och hålla 

små gudstjänster under en av kapiteldagarna. Precis som bröderna själva konstaterade skulle 

detta vara SSC:s första publika verksamhet och med detta kom ett stort ansvar.92 Man kan redan 

 
88 Dödbok för Lidingö församling år 1927, s. 25. 

89 Se exempelvis Erik A till bröderna 28.8.1927 SSCA. 

90 Se exempelvis Harry till bröderna 25.12.1927 eller Krön 2. 23.1.1928 SSCA. 

91 Se Bilaga 3 ”Regula för Sodalitium Sancti Christofori” V. A. 

92 Krön 2. 8.12.1927 SSCA. 
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nu efter drygt fem år sedan sällskapets bildande se en intressant utvecklingsprocess. Seriositeten 

bland bröderna hade vuxit sedan ”TBO-tiden” och de såg sig själva ha en verklig uppgift att 

utföra.  

 Generalkapitlet förlades till Kristi Himmelsfärdsdag, och efterföljande helg 17–

21 maj, 1928. Einar Ihrmark stod som värd och i och med att han är prästvigd var det han som 

ledde generalkapitlet i Ljungars frånvaro, som hade för mycket att göra nere i Småland för att 

ta sig hela vägen till Dalarna.93 Generalkapitlet fick i stort sett den utformning som bröderna 

hade föreslagit i november året innan. Sven Danell, som vårterminen 1928 studerade i Lund till 

brödernas stora bedrövelse och förvåning, ledde bibelstudium över rubriken ”Kristi 

efterföljelse”, Ruben Melin höll en föreläsning på temat ”Själavård och läkekunskap”, i vilken 

han skisserade de olika angreppssätten prästen och läkaren har gentemot psykisk ohälsa, och 

Stig Falck höll en föreläsning ”på det sexuella området” i vilken han tydligt tog ställning för att 

avhållsamhet före äktenskapet är det enda godtagbara för en kristen människa. Under 

generalkapitlet upptogs som broder Torne Tirén (1908–1999), som i mars upptagits som novis. 

Söndagen den 20 maj firades högmässa i Kättbo kapell med Gunnar Sällvin, som prästvigts den 

3 januari 1928, som predikant och Ihrmark som celebrant. Vid kommunionen deltog endast 

SSC-bröderna och Ihrmarks tidigare konfirmander som kommit dit från Mora för att delta.94 

Av kapitelförhandlingarna är det framförallt tre punkter som är av intresse för denna studie: 

icke-teologers upptagning, äldre mäns upptagning samt prästers upptagning. Ljungar 

kommenterade dessa punkter med viss försiktighet – han såg inga hinder för att någon av dessa 

kategorier skulle kunna upptas som bröder, men att de alla måste prövas hårdare under tiden 

som novis för att kunna upptas.95 Som vi ska se nedan, under rubriken Sällskapets bröder, blev 

det aldrig aktuellt med upptagande av någon från någon av de listade kategorierna.  

 

 
93 Harry till bröderna ”Kristi Himmelsfärdsdag 1928” (17.5.1928) SSCA. 

94 Krön 2. 14.10.1928. SSCA. 

95 Harry till bröderna 1928. odaterat. SSCA. 
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Bild 3. Bröderna samlade till generalkapitel i Venjan 1928. I sängen från vänster: Erik Janulf, Gunnar Sällvin, 

Einar Ihrmark, Stig Falck, Georg Lundqvist. I förgrunden: Sven Danell. SSCA. 

 

Om vi ska tro brödernas egna skildringar av vistelsen i Venjan så var den lyckad för bröderna 

själva och uppskattad bland befolkningen. Utöver bypredikningarna blev de hembjuda till folk 

som hörde talas om deras vistelse i Venjan och exempelvis inbjudna att närvara vid en 

begravning av ”…en man av den gamla goda stammen som slutat sina dagar…”.96 I sina 

rapporter till den frånvarande Stormästaren är bröderna märkbart nöjda med generalkapitlet 

som verkar varit vårterminens sista aktivitet. Erik Jansson meddelade i sin rapport till Ljungar 

att han bytt efternamn: ”Jag har tagit mig namnet Janulf (är född på Ulf-dagen). Hoppas du inte 

tycker det är alltför gräsligt.”97 Den 10 juni prästvigdes både Ruben Melin och Sven Danell för 

Skara stift av biskop Hjalmar Danell (1860–1938), Sven Danells far.  

 Åren 1926–1928 genomgick SSC flera viktiga skeenden. De tre ”urbröderna” 

prästvigdes under perioden och lämnade Uppsala, verksamhet sköttes av bröder som tillkommit 

senare, även om Harry Ljungar kvarstod som ledare. Den tredje fasen kännetecknas bland annat 

av att organisationen fortfarande ”drivs av ungdomlig energi, men även vishet som anammats 

 
96 Krön 2. 14.10.1928 SSCA. 

97 Erik J till Harry 20.5.1928 SSCA. 
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under de första åren.”98 De organisationsmässiga diskussionerna som bröderna för vittnar om 

detta – vilka ska vara föremål för upptagningar i SSC och möjligheterna till ett upprättande av 

en brödrakrets i Lund är ju frågor som till hög grad rör organisationen. Samtidigt kännetecknas 

den tredje fasen av expansionsrelaterade problem – expansionen kan hindras av nervositet eller 

brist på förmåga. Organisationens ledning vill inte riskera att förlora det som man lyckats 

åstadkomma.99 Varför det inte blev någon brödrakrets i Lund vet vi inte, men att det inte blev 

av skulle kunna förklaras av Sharken Simons teori. Att en regula, som styr organisationen, antas 

är naturligtvis också ett led i en konsolidering av formerna. 

 

Stabilisering och nedgång (1928–1939) 
 

Sommaren 1928 präglades framförallt av Sture Wiklunds englandsresa, vilken beskrivs 

nedan. Verksamheten återupptogs efter sommarlovet med ett kapitel som sammanföll med 

Allmänna Svenska Prästföreningens 25-årsjubileum i Uppsala. Bröderna bevistade därför den 

högtidliga vesper i vilken biskop Sam Stadener (1872–1937) predikade och som anordnades i 

domkyrkan.100 Höstens första reguljära kapitel ordnades den tredje oktober där 

diskussionspunkten var SSC:s uppgift under den pågående terminen. Beslut fattades att 

fortsätta arbeta med ett lektionarium, det vill säga en bibelläsningsplan, som bröderna kunde 

använda gemensamt, gemensamma bibelstudier skulle föregå arbetsdagen på tisdagar och 

lördagar samt att torsdagen skulle vara den fasta dagen för kapitlen.101 Många av bröderna 

lektionarier finns bevarade i arkivet. Vid kapitlet den 11 oktober, vid vilket Gösta Karlsson 

(senare Kallner, 1907–1980) närvarade som gäst, recenserades biskopsvigningen som hade 

ägt rum föregående söndag, den 7 oktober. Det var Edgar Reuterskiöld (1872–1932) som 

biskopsvigdes för Växjö stift. Till denna biskopsvigning hade bröderna inbjudit Herman 

Hedberg (1897–1964), som även han recenserades. Hedberg var vid tillfället verksam som 

diakon och sinnessjukvårdare i Gävle och broder i SSB. Karlsson, som alltså senare tog sig 

namnet Kallner, hade under sommaren 1928 upptagits som novis i SSB, föreslagen av 

Hedberg.102 Nils Westerberg sammanfattar brödernas intryck: 

 
Hans [Hedbergs] fromhetstyp hade verkat främmande och hans strängt ritualistiska åsikter hart när 

[verkade nästan] romerska på brödernas evangeliska sinnen. Detta tycktes vara den allmänna 

meningen inom S.S.C. Gösta Karlsson, som kände honom förut och bättre än bröderna, tog honom 

 
98 Sharken Simon 2001, s. 21. 

99 ibid, s. 23. 

100 Krön 2. ”tisdag före Tacksägelsedagen A.D. 1928” SSCA. 

101 Krön 2. ”S:t Lukas evangelistens dag 1928” (18.10.1928) SSCA. 

102 Muntlig uppgift från redaktörerna av skrift till SSB:s 100-årsjubileum 2020. 
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i försvar på vissa områden, fastän han erkände, att även på honom verkade mycket hos H. 

främmande.103 

 

Två saker är värda att lägga märke till i detta citat. Bröderna identifierar sig som evangeliska. 

Att bröderna anser sig vara just evangeliska blir en markering på den ecklesiologiska kartan 

till vilken vi får anledning att återvända till senare. Det andra är att det i krönikeboken från 

början står ”katolska” och inte ”romerska”, angående Hedbergs ritualistiska åsikter. 

”Katolska” är överstruket av Westerberg och ersatt av ”romerska” – även detta en markering. 

Att något skulle vara ”katolskt” kan inte vara något negativt, vilket är vad man vill förmedla 

angående Hedbergs åsikter.104 Karlsson upptogs som novis den fjärde november samma år. 

Hans novitiat i SSB diskuterades som ett potentiellt hinder – är det lämpligt att ingå i två 

ordensgemenskaper? Eftersom regulan ändå kräver att Stormästaren ska godkänna alla 

noviser skickades frågan till Ljungar. Han såg dock inga hinder, hans kunskaper om SSB var 

för ringa för att han skulle kunna sätta stopp.105 Ljungar visar prov på sin okunskap när han i 

samma brev kallar SSB för ett ”brödraskap” – SSB var och är alltjämt en sammanslutning för 

både män och kvinnor.  Karlsson upphör att omnämns i materialet under vårterminen 1929 

och upptogs aldrig som broder. Karlssons upptagning som novis föregicks av en principiell 

diskussion kring brödraskapets utökning. Erik Janulf och Stig Falck var av åsikten att inga 

fler bröder skulle tas upp. De ansåg att nya bröder skulle riskera att förändra SSC:s inriktning: 

”Det skulle bli ett helt nytt brödraskap, där vi, gamle vördige fäder av gamla regimen, skulle 

känna oss främmande.”106 Sture Wiklund opponerade sig. Han menade att SSC behövde ha en 

förankring i Uppsala och att det som bröderna fått uppleva i gemenskapen måste föras vidare, 

likt bröderna hade resonerat ett år tidigare. Wiklund fick sin vilja igenom – flera bröder 

upptogs innan verksamheten dog ut. Senare under vintern 1928/1929 inbjöds även Robert 

Murray (1908–2000) och Erik Börjesson (1908–1986) som gäster.107 

 Det förekom stor variation på temana för kapitlen under höstterminen 1928. En 

av bröderna föreslog exempelvis vid ett kapitel då den apostoliska trosbekännelsen diskuteras, 

i oktober, att kyrkomötet ska ta fram en ny, modern trosbekännelse. Förslaget mötte stort 

motstånd bland övriga bröder.108 Verksamheten för vårterminen 1929 var däremot mer 

uppstyrd. På Harry Ljungars inrådan skulle bröderna i Uppsala studera tio Guds bud utifrån 

 
103 Krön 2. 17.10.1928 SSCA. 

104 ibid. 

105 Harry till bröderna 19.10.1928 SSCA. 

106 Krön 2. ”Dagen efter S:t Lukas evangelistens dag A.D. 1928” (19.10.1928) SSCA. 

107 Ibland stavat Eric Börjeson, i exempelvis Franck 1991.  

108 ibid. 
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Martin Luthers lilla katekes. Ett bud skulle avhandlas vid varje kapitel och i början på maj 

samma år hade de hunnit till det sjätte budet. Med anledning av Sture Wiklunds prästvigning i 

december 1928 tog Nils Westerberg över som Styrande mästare.109 

 

Generalkapitel i Östra Torsås 1929 

 

Under vintern 1928/1929 aktualiserades planerna på ett nytt generalkapitel, trots att 

generalkapitel enligt regulan skulle hållas vartannat år. Harry Ljungar kunde som nämnts 

ovan inte delta vid det föregående generalkapitlet varför han var särskilt angelägen om att 

samla bröderna. Strax före att höstterminen 1929 skulle börja ansågs vara den lämpligaste 

tiden för ett generalkapitel.110 Ljungar föreslog tidigt att det skall äga rum hos honom i Östra 

Torsås, dit han flyttat från Bankeryd sommaren 1928.111 Upplägget skulle likna det förra 

generakapitlets, föredrag och bibelstudier skulle varvas med kapitelförhandlingar och 

gudstjänster. Några förslag på ämnen som kom på tal i februari var: ”undrens betydelse för 

den kristna tron, Helbregdagörelsen genom tron, Metodiskt andaktsliv samt ett orienterande 

missionsföredrag.”112 Senare under våren kom nya förslag på föredragsämnen, exempelvis 

”dopet, konfirmationsundervisningen, undret, samt omvändelse och den dagliga 

bättringen.”113 Sture Wiklund, som närvarat vid ett studentmöte på Samariterhemmet där Bo 

Giertz föreläst, föreslog att åtminstone en dag under kapitlet ska tillbringas i total tystnad, 

som på Samariterhemmet.114 Den fortsatta planeringen av generalkapitlet försvårades av de 

prästvigda brödernas, och framförallt Ljungars, långtgående tystnad i brevkorrespondensen.115 

 Generalkapitlet är skildrat i separata krönikor, varav skildringar av de tre första 

dagarna finns i arkivet. Det genomfördes, som föreslaget, hos Ljungar i Östra Torsås vid 

månadsskiftet augusti–september 1929. Bortfallet var stort, men hälften av bröderna 

närvarade vilket innebar att generalkapitlet, enligt regulan, kunde äga rum.116 Bröderna 

samlades den 28 augusti hos Ljungar och satte redan första kvällen dagordningen för 

generalkapitlet. Nästföljande dag var själva kapiteldagen, som inleddes med matutin och 

högmässa vid vilken Ljungar läste Henrik Schartaus predikan för 13 söndagen efter 

 
109 Krön 2. ”Dagen efter adventssöndagen 1928” SSCA. 

110 Krön 2. 11.3.1929 SSCA. Diskussionen vid detta kapitel verkar ha spårat ur i berättelser om spiritism, 

besvärjelser och spökhistorier. ”En sådan kväll som denna kom completoriet, som en befrielse.”  

111 Harry till bröderna 21.6.1928 SSCA. 

112 Krön 2. 11.3.1929 SSCA. 

113 Krön 2. 3.5.1929 SSCA. 

114 Sture till bröderna 23.4.1929 SSCA. 

115 Krön 2. 27.8.1929 SSCA. 

116 ”Krönikor” Generalkapitlet A.D. 1929 SSCA. 
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trefaldighet. Efter högmässan förklarades generalkapitlet öppet. Ljungar höll ett inledande tal 

över generalkapitlets natur och syfte, som han ansåg tudelat; det var till både för att stärka 

gemenskapen och den enskilda brodern. De äldre och yngre bröderna skulle ha möjlighet att 

lära känna varandra – de yngre för att få en inblick i prästlivet, och de äldre för att hålla sig 

uppdaterad kring vad som händer i Uppsala.117 De föredragsämnen som slutligen blev av var 

de som föreslagits senare under våren, det vill säga dopteologi och 

konfirmationsundervisning.   

 Föredraget kring dopet leddes av Sture Wiklund och mynnade ut i ett samtal 

bröderna emellan, vilket finns utförligt återgivet i krönikan. Bröderna var ense om att det 

rådde problem av olika slag kring dopet i Svenska kyrkan, bidragande till detta var den 

undermåliga undervisningen men även den nya handboken, från 1917, vars ritual bröderna 

ansåg inbjuda till missförståelser av dopet. Dopets innebörd hade blivit för abstrakt samtidigt 

som de reella konsekvenserna för den döptes liv i tiden hade hamnat i skymundan, särskilt 

förankringen i lokalförsamlingen som dessutom utmanade av att alltfler dop förrättades i 

hemmen. Möjliga lösningar på problemen diskuterades. Baptismen sågs som ett försök till 

lösning men avfärdades helt och hållet: ”… den församlingen i vilken man upptages är icke 

den kristna församlingen utan den baptistiska sekten.” och ”Dopet blir en bekännelsehandling, 

ej ett uttryck för den förekommande nåden.” Kopplingen till Einar Billings folkkyrkoteologi, 

vilken behandlas utförligare nedan, är tydlig. Istället för baptismen föreslogs fyra 

åtgärdspunkter för att komma till rätta med problemen. 1. Dopförkunnelsen måste ta fasta på 

att den döpte upptas i en lokalförsamling som 2. ”…måste väckas till medvetande om sitt 

ansvar att låta den döpte få kristlig kunskap och fostran.” Församlingen ska dessutom kunna 

”…övervaka och av föräldrarna kräva att barnet i hemmet erhåller åtminstone så mycket 

kristlig fostran att det lär att läsa sin aftonbön samt att det konfirmeras.” 3. Faddrarna ska 

bistå församlingen i övervakandet av fostran och 4. i särskilda fall ska prästen ha rätt att utse 

”Kyrkliga faddrar.”118 

 Konfirmationen, som ”Trots konkurrens från både frikyrkligt och antikristligt 

håll visar den sig alltfort ha djupa rött i folksjälen…”, avhandlades på eftermiddagen samma 

dag. Problemen som identifierades kring konfirmationen är snarlika de som identifierades 

kring dopet – den gällande handboken får även för konfirmationsritualet stryk på foten. 

Lösningarna är mer diffust formulerade kring konfirmationens problem. Konfirmationstiden 

måste göras så lång som möjligt, dels för att hinna ge en så grundlig undervisning som 

 
117 ibid. 

118 ibid. Åtgärderna felaktigt listade som 1,2,4 och 5.  
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möjligt, men även för att konfirmanderna ska få uppleva kyrkoårets växlingar. 

Generalkapitlets första dag avslutades med completorium.119 

 Den tredje dagen är skildrad i en krönika som är författad först i december, det 

vill säga fyra månader efter generalkapitlet. Den är därför kortfattad. Det var Ljungars 

födelsedag, vilket uppmärksammades. Bröderna samtalade kort om ”tilltalet i predikan”, 

vilket mynnade ut i en diskussion om prästen helst skulle använda andra person singularis 

(du) eller pluralis eller andra person pluralis (ni). Jan Redin menar att ”Ungkyrkliga präster 

predikar alltid i vi-form [första person pluralis].”120 Brödernas diskussion skulle i så fall 

innebära ett stilbrott mot ungkyrkoprästernas ideal. Vid mässan på morgonen upptogs Erik 

Börjesson som broder.121 Krönikorna för resten av generalkapitlet saknas – men torde ha 

skrivits då Sture Wiklund och Sven Danell utsetts till krönikörer.122 Ljungar sammanfattar 

generalkapitlet i ett sändebrev till bröderna. Själva kapitelförhandlingarna var han missnöjd 

med, särskilt sin egen insats. Samtalen fann han mycket givande och samvaron med övriga 

bröder stärkte hans övertygelse om att SSC hade en viktig uppgift i Svenska kyrkan.123 En 

sådan tänkbar uppgift var upprättandet av ett så kallat ”praktarkonvikt” i Uppsala för de som 

lsäte sista terminen före prästvigning: ”Kanske kommer det en dag, när det i Upsala reser sig 

ett hus i kyrklig stil med ett litet kapell. Över ingången stå de tre mystiska bokstäverna 

S.S.C.”124  

 SSC har nu upplevt sin storhetstid – kännetecknande för den fjärde fasen i 

Sharken Simons organisationsteori.125 De framgångar som organisationen upplevt måste 

bibehållas – hur gör man bäst det? Expansion är nödvändigtvis inte det viktigaste i det här 

skeendet, vilket diskussionen om brödraskarans utökning vittnar om.126 De kritiska röster 

(Janulf och Falck) som gör sig till känna anför argument som går ut på att framgångarna 

riskerar att utmanas.  

 

De sista åren 

 

Efter generalkapitlet 1929 tunnas arkivmaterialet ut avsevärt, särskilt med avseende på 

krönikor. De krönikor som finns är dessutom inte ordnade i krönikeböckerna utan återfinns på 

 
119 ibid. 

120 Redin 1971, s. 16.  

121 ”Krönikor” Avskrift av krönika för Generalkapitlets 1929 andra dag. SSCA. 

122 ”Krönikor” Generalkapitlet A.D. 1929 SSCA. 

123 Harry till bröderna 18.9.1929 SSCA. 

124 Harry till bröderna 19.9.1929 SSCA. 

125 Sharken Simon 2001, s. 26. 

126 ibid, s. 7. 
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lösblad i olika kuvert. Under hösten 1929 utökades brödraskaran ytterligare då Sven Danells 

yngre bror Gustaf Adolf Danell (1908–2000) och Bengt Sundkler (1909–1995) togs upp som 

noviser och slutligen som bröder Kristoffer-dagen 1930 i Mikaelskapellet.127 Sommaren 

samma år planerades ett nytt generalkapitel, men detta blev inte av eftersom inte tillräckligt 

många bröder hade möjlighet att närvara.128 Föreslagna ämnen som skulle behandlas var 

bland annat ”nådens ordning, enskild själavård, i kampen för vår ungdom, våra nöjen, vår 

ställning till missionen”, samt den återkommande frågan om SSC:s uppgift utöver inbördes 

uppbyggelse.129 Samma sommar påbörjade Sven Danell sin tjänst på Nuckö, Estland, dit han 

skickats av ärkebiskop Nathan Söderblom, för att betjäna den svensktalande befolkningen där. 

Han blev där totalt sju år och har skildrat sin vistelse i boken Guldstrand: minnen från sju år i 

Estland (1952), men även i ett brev till bröderna.130 Bygden beskrivs i brevet som kyrklig – 

somliga seder fann han mycket tilltalande, exempelvis att församlingen knäföll när de gick in 

i kyrkan, och att somliga stod upp under predikan. Befolkningen var kyrklig men skeptiskt 

inställd till den kyrkliga hierarkin och han kände sig på många sätt överflödig. Men det 

moraliska förfallet i sexuellt avseende, särskilt bland ungdomarna, var utbrett. Relationen till 

övriga samfund, särskilt Svenska Missionsförbundet, beskrivs som god.131  

 Verksamheten för återstoden av höstterminen 1930 är höljd i dunkel – 

brevkorrespondensen var sporadisk och endast en krönika finns bevarad. Två nya noviser, 

Åke Bungner (1907–1976) och Arne Odborn (1902–1966), kallades i februari 1931 samtidigt 

som Stig Falck tog över efter Nils Westerberg som Styrande mästare.132 Noviserna upptogs 

som bröder troligtvis på Kristoffer-dagen samma år.133 Samma år planerades ett nytt 

generalkapitel som var tänkt att avhandla samma ämnen som det som inställdes 1930 

– huruvida detta genomfördes är oklart.134 Torne Tirén ställde frågan i ett brev till Bengt 

Sundkler 1931 om man inte ska lägga ned SSC helt och hållet.135 Inför vårterminen 1932 var 

Gustaf Adolf Danell märkbart uppgiven i ett brev till bröderna – viljan att fortsätta 

verksamheten i Uppsala fanns – men fanns något riktigt engagemang? Problemet, som han 

såg det, var att bröderna i Uppsala inte haft möjlighet att träffa de äldre bröderna och att 

 
127 Krön 2. 3.4.1930 SSCA. 

128 ”Krönikor” Söndagen efter påsk 1930. SSCA. 

129 Ruben till bröderna 29.8.1930 SSCA. 

130 Danell 1952. 

131 Sven till bröderna 18.9.1930 SSCA. 

132 Harry till bröderna ”Onsdagen före Fastlagssöndagen” (11.2.1931) SSCA. 

133 Georg Lundqvists minnesord till de nya bröderna finns bevarade och är daterade till tre dagar före Kristoffer-

dagen. 12.3.1931 SSCA. 

134 ”Krönikor” 18.4.1931 SSCA. 

135 Torne till Bengt 23.7.1931 BSA UUB.  
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engagemanget därför sinat.136 Material för 1932 saknas helt – i ett brev från Sture Wiklund till 

Harry Ljungar 1933 var Wiklund osäker på om det ens bedrivs någon verksamhet i Uppsala: 

 

Så var det S.S.C. Du säger, att Du skäms. Vad skall då jag säga? Jag borde ju varit den, som hållit 

S.S.C. vid liv, men jag har varit ömkligen slö. Vet inte ens, var bröderna, de yngre, äro, och kan 

därför ej ge Dig någon förteckning, som Du ber mig. […] Ja, käre Bror. Vad skall vi göra? Skall vi 

anse S.S.C. vara dött? Jag tror det inte. S.S.C. är inte en förening i vanlig mening. Det är en andlig 

verklighet som ej kan dödas.137 

 

Sture Wiklund fick i någon mån rätt. Även om preludierna till generalkapitlet 1939 inte går att 

kartlägga, breven för åren 1933–1935 saknas, så genomfördes det i Gävle, där Wiklund sedan 

en tid arbetade som kyrkoadjunkt. Generalkapitlet samlade sju av 16 bröder, det vill säga färre 

än hälften som regulan stipulerade.138 Vid detta kapitel beslutades att brödrakassan om 300 

kronor skulle skänkas till bröderna i missionen, det vill säga Falck och Sundkler, som båda 

vid tiden befann sig i Sydafrika, samt att generalkapitel skulle hållas vart tredje år, nästa gång 

i Skara stift. Verksamheten skulle framöver framförallt syfta till att understödja 

missionsbröderna i deras arbete.139 Huruvida det blev något generalkapitel 1942 ger inte 

arkivmaterialet någon upplysning om – generalkapitelskrönikan från 1939 är den senaste 

handlingen i arkivet, undantaget brevväxlingen som återupptas på 1970-talet. 

 Även om någon definitiv slutpunkt för SSC:s verksamhet inte har kunnat 

fastställas, vilket försvårar den här analysen, så framgår med all tydlighet att verksamheten 

under 1930-talet såg en markant nedgång. De sista bröderna upptogs 1931 och 1933 förs en 

aktiv diskussion om SSC rentutav redan ”dött ut”. De uppnår aldrig Sharken Simons femte fas 

som går ut på att överse och förnya verksamheten. Eventuellt skulle diskussionen från 

generalkapitlet 1939, med avseende på missionsinriktningen, kunna ses som en slags ansats 

till förnyelse, men avsaknaden av material som belägger att så blev fallet gör en sån slutsats 

vansklig. Sharken Simon ser inte nedgång och upplösning utan identifierar istället ”faror på 

vägen” som kan uppstå närsomhelst under cykeln. Just att medlemsbasen stagnerar pekar 

Sharken Simon ut som en indikator på att en organisation är på nedgång.140 I och med att inga 

nya bröder upptas tappar SSC kopplingen den samlande geografiska platsen Uppsala. 

Bröderna är nu utspridda inte bara över Sverige utan även världen – Falck och Sundkler 

tjänstgör i Sydafrika större delen av 1930-talet. En återkommande diskussion i SSC var vad 

 
136 GA till bröderna 14.12.1931 SSCA. 

137 Sture till Harry 21.11.1933 SSCA. 

138 Stig till Bengt 27.11.1939 BSA UUB. 

139 ”Krönikor” Beslut vid G.K. i Bönan, Gevle, 22–24/8 1939. SSCA. 

140 Sharken Simon 2001, s. 39. 
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som egentligen var dess uppgift, något definitivt svar kommer bröderna aldrig fram till. När 

Harry Ljungar själv, långt senare, reflekterade över SSC:s nedgång skrev han: 

 

”Vårt käcka ’Front mot plattkyrkligheten’ stannade i vår egen krets, där det nog ändå inte blev 

utan verkan. Med det som vi drömde om i Uppsala blev aldrig verklighet. Det berodde i först hand 

på Stormästarens oförmåga att samla bröderna omkring ett klart fixerat mål. Till detta kom de 

skilda uppgifter för bröderna, som var på sitt håll helt krävde sin man.”141 

 

Sammanfattande diskussion 
 

Den period som i detta avsnitt tecknats sträcker sig över 18 år. Viktiga händelser och 

utvecklingar har tecknats i syfte att ge en översiktsbild av SSC. Skildringen ligger även till 

grund för den organisationsteoretiska analysen. SSC bildades, utan namn, 1921 som ett slags 

ordenssällskap, vilket får sägas vara tidstypiskt både för den kyrkliga samtiden, men även, i 

någon mån, den studentikosa Uppsala-samtiden. Intresset som förde bröderna samman var 

framförallt liturgi och nöden de kände för en väckelse inom Svenska kyrkan. Allteftersom 

brödraskaran utökades förändrades sällskapet inriktning men fann sin form 1923. Sällskapet 

fick då ett namn, Sodalitium Sancti Christofori, och en tydligare struktur med Harry Ljungar 

som ledare. Den huvudsakliga aktiviteten som bröderna ägnade sig åt var de sedermera 

veckoliga samlingarna, vilka de kallade för kapitel. Dessa fyllde både en social och 

intellektuell/andlig funktion. Bröderna läste varierad litteratur och diskuterade, tog del av 

samtidens teologiska diskussioner och firade liturgiska andakter. Intrycken hämtade de från 

likasinnade både i Sverige och andra länder i Nordeuropa. Bröderna ägnade sig åt att arbeta 

fram gudstjänstordningar och lektionarier, det vill säga gemensamma bibelläsningsplaner – 

flertalet finns bevarade i arkivet. Återkommande diskuterades frågan vad som var sällskapets 

egentliga uppgift, men bröderna verkar aldrig ha kommit fram till ett svar. Åtminstone tre 

generalkapitel anordnades på andra platser än i Uppsala. Dessa sträckte sig över ett par dagar 

och innefattar gudstjänster, föredrag och diskussioner, samt vid det första generalkapitlet 

bypredikningar. Runt år 1930 stagnerar verksamheten. De sista bröderna upptas 1931 och 

1933 förs en diskussion om SSC är att betrakta som utdött. Så var inte fallet och viss aktivitet 

kan fastställas ha bedrivits under åtminstone återstoden av 1930-talet.  

 

 

 

 
141 Harry till bröderna 15.9.1972 SSCA. 
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Organisationsteoretisk sammanfattning – SSC och Vadstenamötena 
 

Syftet med detta avsnitt är inte preliminärt att jämföra Vadstenamötena och SSC – det hade 

varit missvisande av flera anledningar, bland annat därför att Vadstenamötena studerats inom 

ramen för en doktorsavhandling, medan detta är en magisteruppsats. Därtill är 

Vadstenamötenas nedgång väldokumenterad medan SSC verkar tyna bort. Syftet kan snarare 

sägas vara att sätta in den teoretiska analysen av SSC i ett sammanhang. Vadstenamötena 

arrangerades 1943–1985 av personer tillhörande Svenska kyrkan, men utanför den 

organiserade kyrkliga strukturen. Både SSC och Vadstenamötena har analyserats utifrån 

Sharken Simons livscykelstypologi och de följer cykeln snarlikt. Samma sorts anpassningar 

av teorin har tvingats göra i båda studierna eftersom förutsättningarna är desamma.142 

Wejderstam visar bland annat på att en av anledningar till varför Vadstenamötena lades ned 

berodde på att man inte lyckades förnya gruppen som var drivande i planeringen och 

genomförandet av mötena. Ett sådant exempel är Carl Hamilton (1890–1977) som sedan 

starten var Vadstenamötenas självskrivne ledare. Han blev svårersatt och efter hans avgång 

med döden stagnerade verksamheten avsevärt.143 Både SSC och Vadstenamötena grundades 

och drevs länge av entusiaster, vars engagemang av olika anledningar försvann eller tog nya 

former. Utan ett inflöde av personer som är redo att driva verksamheten vidare rinner den ut i 

sanden. Det är under den femte fasen som problemen uppstår – SSC når aldrig dit medan 

Vadstenamötenas ansatser till förnyelse misslyckas.144 Detta skulle tala mot det som Sharken 

Simon själv påstår – att nedgången kan komma under vilken fas som helst, och för att den 

femte fasen är den mest kritiska. 1900-talet såg framväxten av flera olika sorters 

frivilligorganisationer med anknytning till Svenska kyrkan och bara ett fåtal kan sägas ha 

överlevt särskilt länge – varför? Ytterligare studier som tar sikte på detta föreningsfenomen är 

nödvändigt för att öka förståelsen för just fenomenet, och inte bara de enskilda rörelserna. 

 

 

 
 

 
142 Exempelvis tar teorin hänsyn till avlöning av personal och internationalisering, perspektiv som varken SSC 

eller Vadstenamötena kan analyseras utifrån.  

143 Wejderstam 2019, s. 286. 

144 ibid, s. 349. 



 36 

Tematiska analyser 
 

I och med detta avsnitt vidtar analysens tematiska del. Föregående kapitel har skildrat SSC:s 

historik kronologiskt för att ge en överblick av sällskapets levnad och verksamhet. I detta avsnitt 

ska jag ta upp tre teman och belysa dessa från olika synvinklar. 

 

Sällskapets bröder 
 

Nedan följer en förteckning över SSC:s bröder och noviser, vilka kort ska kommenteras. Data 

kommer från den historiska redogörelsen ovan, Håkan Theodor Ohlssons Biografisk matrikel 

över Svenska kyrkans prästerskap från 1934 samt Ivar Hylanders upplaga av samma matrikel 

från 1970, och minnesteckningar framställda i samband med prästmöten. Underlaget är 

naturligtvis för litet för att dra några generaliserande slutsatser men några uppgifter kan ändå 

vara värda att kommentera. Alla som upptogs som noviser var präststudenter och följaktligen 

män i 20-årsåldern. Harry Ljungar sticker ut som något äldre än de övriga bröderna, vilket 

delvis kan förklara hans givna ledarroll inom SSC. De samtal som fördes kring eventuella 

upptaganden av vigda präster och studenter vid andra fakulteter verkar inte ändrat SSC:s 

inriktning – det förblev ett sällskap för präst[student]er. Av de 19 män som upptogs som noviser 

upptogs även en majoritet som bröder. Karlssons bortfall kan förklaras med att han samma år 

som han upptogs som novis i SSC även hade upptagits som novis i SSB, där han så småningom 

upptogs som broder. Längden på novistiden varierar kraftigt bröderna emellan, Janulf kunde 

upptas som broder redan efter en knapp månad medan Tirén fick vänta ett drygt år. Vad detta 

beror på framgår inte av materialet men det berodde troligtvis på rena tillfälligheter. Hur långt 

novitiatet skulle vara diskuterades aldrig och reglerades heller aldrig i regulan, inte heller vad 

novitiatet ska innehålla, exempelvis novisens förpliktelser gentemot sällskapet till skillnad från 

broderns. Brödernas skiftande bruk av begreppen ”gäst” och ”novis” försvårar dessutom en 

exakt datering av vissa skeenden i upptagningsprocessen. Samtliga noviser och bröder 

prästvigdes – förutom Asklund som dog redan som student vid 23 års ålder – inom en ungefärlig 

10-årsperiod. Den geografiska spridningen med hänsyn till brödernas stiftstillhörighet är stor – 

från Luleå i norr till Skara i söder, även om Uppsala var navet. Ett visst koncentrat verkar dock 

funnits kring just Skara stift där Sodalitium Brynolphi (SB) bildades 1951 med en viss GA 

Danell som superior.145 Liknande sällskap med stiftsanknytning växte under 1900-talets mitt 

 
145 Kilström 1990, s. 228. 
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fram i snabbare takt där somliga SSC-bröder kan tänkas ha engagerat sig.146 Av SSC:s bröder 

intog flera så småningom högt uppsatta positioner i den kyrkliga hierarkin. Flera blev 

kyrkoherdar, två blev domprostar (Murray och GA Danell) och två blev biskopar (Sundkler och 

Sven Danell). Sundkler och Falck arbetade båda inom Svenska kyrkans mission efter sin 

prästvigning. Några profilerade sig i uppmärksammade teologiska debatter, exempelvis Harry 

Ljungar och GA Danell som båda engagerade sig i debatten om kvinnors rätt att vigas till 

präster, men någon mer djupgående kartläggning av brödernas engagemang efter SSC-tiden 

ligger utanför den här uppsatsens forskningsuppgift. 

 

Tabell 1. SSC:s noviser och bröder jämte levnadsår samt datum för påbörjat novitiat, upptagning och 

prästvigning.  

Namn Levnadsår Upptagen novis Upptagen broder Prästvigd 

Harry Ljungar 1894–1973  Urbroder Växjö 29.5.1927 

Einar Ihrmark 1902–1993  Urboder Västerås 24.5.1925 

Sture Wiklund 1902–1981  Urboder Uppsala 16.12.1928 

Gunnar Sällvin 1901–1958  HT 1922 Härnösand 3.1.1928 

Ruben Melin 1903–1983  HT 1922 Skara 10.6.1928 

Sven Danell 1903–1981 3.4.1924 3.5.1924 Skara 10.6.1928 

Nils Westerberg 1902–1982 21.10.1925 13.12.1925 Skara 7.6.1931 

Stig Falck 1905–1964 24.2.1926 2.10.1926 Luleå 13.5.1931 

Erik Asklund 1904–1927 24.2.1926 2.10.1926 – 

Erik Janulf 1905–1966 1.11.1926 28.11.1926 Härnösand 27.5.1931 

Georg Lundqvist 1906–1993 30.11.1927 1.2.1928 Härnösand 3.1.1931 

Torne Tirén 1908–1999 5.3.1927 19.5.1928 Uppsala 13.12.1936 

Gösta Karlsson 1907–1980 4.11.1928 – Strängnäs 4.1.1931 

Erik Börjesson 1908–1986 11.3.1929 30.8.1929 Skara 7.1.1934 

Robert Murray 1908–2000 2.2.1929 – Uppsala 23.10.1938 

GA Danell 1908–2000 10.11.1929 15.3.1930 Skara 7.1.1934 

Bengt Sundkler 1909–1995 Botdagen 1930 15.3.1930 Uppsala 17.5.1936 

Åke Bungner 1907–1976 11.2.1931 15.3.1931 Uppsala 17.12.1933 

Arne Odborn 1902–1966 11.2.1931 15.3.1931 Skara 7.6.1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
146 Exempelvis Sankt Mikaelsringen (Karlstad 1952), Societas Corporis Christi (Västerås 1959) och Societas 

Sancti Matthiae (Linköping 1963). Se AKFA UUB. 
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SSC i den svenska kontexten 
 

SSC och dess bröder kom i kontakt med och förhöll sig till olika schatteringar och 

personligheter inom kristenheten i Sverige, både inom och utanför Svenska kyrkan. I detta 

avsnitt ska dessa kontakter analyseras. 

 

Svenska kyrkan  

 

Bland de personligheter i den officiella svenskkyrkliga hierarkin som SSC-bröderna 

sympatiserade allra mest med bör särskilt ärkebiskoparna Yngve Brilioth (1891–1959) och 

Nathan Söderblom nämnas. Båda två var innan sina episkopat verksamma som akademiska 

lärare i Uppsala, Söderblom som professor. Brilioths liturgiska reformsträvanden har varit 

föremål för Maria Eckerdals doktorsavhandling En katolsk liturgi för en katolsk kyrka – Yngve 

Brilioths liturgiska reformsträvanden 1914–1942 (2016). Eckerdal har därefter publicerat 

ytterligare två böcker om Brilioth. I alla tre nämns ett nätverk som under hösten 1926 började 

arbeta med ett reformprogram för Svenska kyrkan, till en början bestående av bland andra 

Torsten Ysander (1893–1960), Arthur Adell och Bengt Jonzon (1888–1967), utöver Brilioth 

själv.147 Sommaren 1927 träffades nätverket i Stjärnorp, Linköpings stift, för att diskutera ett 

reformprogram framtaget av Brilioth som tog sikte på såväl gudstjänstförnyelse och 

ämbetsreformer som kyrkliga organisationsförändringar.148 Eckerdal har inte någon komplett 

förteckning i någon av sina böcker över de närvarande varför en sådan återges här. De 

närvarande var enligt Ljungar: Yngve Brilioth, Sigfrid von Engström (1889–1981), Arnold 

Werner (1895–1979), Algot Anderberg (1893–1963), Torsten Ysander, Arthur Adell, Knut 

Peters, ”Törnqvist”, Martin Leby (1898–1984), ”Grevberg”149, Bengt Larsson Skylling (1898–

1876), Henrik Hägglund (1873–1945), Otto Hermansson (1879–1967) samt Ljungar själv.150 

Ljungar och Erik Asklund hade närvarat vid ett studentmöte i Grenna där både Brilioth och 

Manfred Björkquist föreläst. Där blev Ljungar inbjuden att fylla en tom plats vid mötet i 

Stjärnorp.151 I sitt brev till bröderna är Ljungar märkbart entusiastisk över det som diskuterades 

i Stjärnorp. I anslutning till att han beskriver Hermanssons och Hägglunds krav på ett så kallat 

 
147 Eckerdal 2016, s. 148. 

148 För programmet i sin helhet se Eckerdal 2019A s. 393. 

149 Namn inom citationstecken har inte gått att säkerställa vem som avses baserat på informationen i brevet, 

Eckerdals böcker samt befintliga matriklar över Svenska kyrkans prästerskap. Flera möjliga personer finns. 

150 Harry till bröderna 10.8.1927 SSCA. 

151 Harry till bröderna 21.7.1927 SSCA. 
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”primas-ämbete” skriver han ”Detta är ju riktiga S.S.C.-tankar, som vi aldrig kunde vågat 

hoppas se framförda på fullt allvar av män i sådan ställning. Det rör sig ändå!!”152 

 Nätverkets arbete fortsatte ytterligare något år men de verkar inte lyckats driva 

igenom några av deras mer praktiska programpunkter. Exempelvis realiserade aldrig förslaget 

på ett utökat diakonat vars syfte var att motverka kvinnliga präster – 1958 öppnades 

prästämbetet även för kvinnor.153 I det fortsatta arbetet efter mötet i Stjärnorp verkar Ljungar 

inte deltagit. Entusiasmen över innehållet i reformprogrammet ger trots det en fingervisning 

kring vad Ljungar uppfattar som relevant för SSC, nämligen gudstjänstförnyelse och andlig 

upprustning.  

 Söderblom hade ett mer kontinuerligt inflytande på bröderna och han beskrivs 

genomgående i positiva ordalag. Första gången han förekommer i SSC:s brev är sommaren 

1923 då Sture Wiklund återger först en mindre lyckad högmässa i och sedan invigningen av 

Högalidskyrkan i Stockholm i ett brev till Harry Ljungar: 

 

Men vad tjänar det till att bygga vackra kyrkor och smycka dem på allt sätt när prästerna i sin 

patentprotestantiska iver söker platta ned allt. En präst i svart svans, som med all möda sökte ”vårda 

Anden” höll på att förstöra allt. Och tror du han begagnade bokställen, de stora fina ställen som 

enkom voro ditsatta för att man där skulle läsa de heliga texterna. Åh nej! Vid invigningens 

högmässa hade de verkligen kommit till bruk. Då voro tre präster vid altaret. Men naturligtvis hade 

episteln lästs på evangeliesidan och evangeliet på epistelsidan. Man är väl protestant. Men [Bo] 

Andersson talade om att Nathan [Söderblom] skötte sig utmärkt. Han gick först fram till altaret och 

invigde det med ett kors med staven. Sedan till predikstol, dopfunt o.s.v. och överallt invigde han 

de heliga föremålen i treenighetens namn och befäste invigningen med korsets heliga tecken. Stor 

är vår ärkebiskop, och Andersson sade ’Så länge sådana män finnes i vår kyrka, vill jag inte övergå 

till Rom.’ Gud give att ärkebiskopen länge får leva och verka inom vår svenska kyrka och inom hela 

den evangeliska, apostoliska och katolska kyrkan.154 

 

”Patentprotestantism” är ett begrepp som både Wiklund och Ljungar använde när de ville 

beskriva totalitära och inskränkande tendenser inom Svenska kyrkan och bär således förstås 

som något negativt. Ljungar använde det exempelvis när han beskrev ett prästmöte i 

Norrköping där det pratades om att bedriva mission bland romerska katoliker i Sverige.155 

Söderblom var ärkebiskop under hela SSC:s mest intensiva period. De läste återkommande 

både hans andliga litteratur och mer akademiska uppsatser, exempelvis under Stora ekumeniska 

mötet i Stockholm 1925.156  

 

 
152 Harry till bröderna 10.8.1927 SSCA. 

153 Eckerdal 2019B, s. 86. 

154 Sture till Harry 17.9.1923 SSCA. 

155 Harry till bröderna 29.9.1923 SSCA. 

156 Krön 1. 7.3.1926 SSCA. 
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Slutligen bör Manfred Björkquist nämnas som en viktig svenskkyrklig inspiratör. Björkquist 

var den ledande figuren inom Ungkyrkorörelsen som fick sitt stora genombrott år 1908. 

Ungkyrkorörelsen utgick från Uppsala ur kretsen kring Björkquist som bedrev studier för bland 

andra Söderblom. Rörelsens syfte var att väcka en slags folkkyrkotanke under parollen 

”Sveriges folk – ett Guds folk”.157 SSC läste rörelsens tidskrift Vår lösen och sällade sig till 

parollen. Predikoutfärderna de företog under sitt första generalkapitel liknar de ”korståg” som 

Ungkyrkorörelsen gjorde 1908–1911. SSC:s riddar-influerade terminologi, framförallt under 

de första åren, kan delvis förklaras av brödernas anknytning till Ungkyrkorörelsen.158 Andra 

gemensamma nämnare mellan Björkquists program och SSC-brödernas var de redan nämnda 

klosterplanerna, engagemanget i nykterhetsfrågan (Sällvin) och sexualmoralfrågor (Falck).159 

Flera av bröder anknöt dessutom till Einar Billings förståelse av folkkyrkoteologin med fokus 

på den förekommande nåden, ”syndernas förlåtelse till Sveriges folk.”160 Både Sven Danell och 

Ruben Melin skrev ibland om bröderna som ungkyrkliga.161 Wiklund gjorde det också men 

kunde även, med en skämtsam underton, ”anklaga” både Melin och Sven Danell för att vara 

gammalkyrkliga.162 

 En utveckling som flera SSC-bröder däremot fann bekymmersam var 

Evangeliska fosterlandsstiftelsens (EFS) ökade fotfäste som väckelserörelse inom Svenska 

kyrkan. Föga förvånande framträder Ljungar som en av de fränare kritikerna och han såg EFS 

som en potentiell ny frikyrka, men även Stig Falck och Gunnar Sällvin kom på olika sätt i 

kontakt med EFS och har kommenterat stiftelsen.163 Vid prästmötet i Luleå stift 1927 la 

kyrkoherden Johan Söderlind (1866–1951) fram sin prästmötesavhandling Förkunnelsen inom 

vår Svenska kyrka – en historisk översikt i vilken han kritiserade framförallt Carl Olof Rosenius 

(1816–1868) och i förlängningen även EFS.164 Detta var något som, enligt Stick Falck som 

närvarade vid prästmötet, väckte ont blod hos EFS-predikanterna. Falck höll själv med om 

kritiken mot EFS och menade att flera av prästerna också gjorde det, men att de inte vågade 

stämma in i kritiken eftersom EFS-predikanterna var närvarande.165 Gunnar Sällvin kom 

 
157 Aronson 2008, s. 231. 

158 Om Ungkyrkorörelsens bildspråk se Stolt 2008.  

159 Aronson 2008, s. 142ff. 

160 Brohed 2005, s. 27. 

161 Se exempelvis Sven till bröderna 19.3.1929 SSCA eller Ruben till bröderna 9.8.1927 SSCA. 

162 Sture till bröderna 15.7.1926 SSCA. 

163 ”Ett ledsamt exempel har vi ju i Fosterlandsstiftelsen, som tack vare sin organisation hotar att bli en andra 

frikyrka.” Harry till bröderna 1928. odaterat. SSCA. 

164 Söderlind 1927, s. 188ff. 

165 Stig till bröderna 7.9.1927 SSCA. 
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däremot bättre överens med EFS-predikanter som komminister i Ström. Som sådan blev han 

flitigt anlitad både som predikant och föreläsare vid EFS:s missionsmöten.166 

 I den mån bröderna kommenterar sina studier och lärare är det framförallt två 

ämnen som återkommer; kyrkohistoria och nya testamentets exegetik, och då i negativa 

ordalag. Detta är intressant eftersom professurerna i dessa ämnen bekläddes under större delen 

av 1920-talet av Emanuel Linderholm (1872–1937) respektive Gillis P:son Wetter (1887–

1926). Både Linderholm och Wetter företrädde en liberalteologi som ansågs vara extrem och 

var alltså något som SSC-bröderna ogillade.167 När Sven Danell 1977, ungefär 50 år efter sin 

studietid och som emeriterad biskop, reflekterade över Uppsalatiden skrev han till Sture 

Wiklund ”Den gången var ju [Gustaf] Auléns ’frimodiga position’ räddningen för oss, som 

anfäktades av Linderholms liberalism och Wetters relativism.”168 Det ska nämnas att 

Linderholm själv var mycket intresserad av gudstjänstförnyelse, men detta verkar inte påverkat 

brödernas omdöme om honom.169 De sällade sig, som vi sett ovan, hellre till liberalteologin 

som den framträder hos bland andra Söderblom.  

  

Frikyrkligheten 

 

Som en del av den ständigt pågående ecklesiologiska diskussionen inom SSC finns 

frikyrkligheten alltid med. Frikyrkorna hade under slutet av 1800-talet vunnit ny mark och i 

och med dissenterlagarna hade det blivit tillåtet att lämna Svenska kyrkan för något annat av 

staten godkänt samfund. Samtliga SSC-bröder och noviser var och förblev medlemmar av 

Svenska kyrkan som vid tiden för SSC:s existens var knuten till den svenska staten, samtidigt 

som diskussionen kring kyrkans skiljande från staten vid tiden börjat blossa upp ordentligt. När 

bröderna i SSC beskriver de olika frikyrkosamfunden är det nästan alltid i negativa ordalag – 

om än tydliga nyansskillnader bröderna mellan lätt kan utrönas. De två ytterligheterna var Harry 

Ljungar och Sven Danell, Ljungar som den hårdföraste kritikern och Danell som stundom 

vänligt inställd. Danell var senare som biskop drivande i bildandet av partiet Kristen 

demokratisk samling (nuvarande Kristdemokraterna) tillsammans med pingstpastorn Lewi 

Pethrus (1884–1974). Skillnaderna dessa två emellan kan sammanfattas i en krönikeanteckning 

från 1927: 

 
166 Gunnar till bröderna 26.9.1929 SSCA. 

167 Om Linderholm se Brohed 2005, s. 56. 

168 Sven till Sture 30.11.1977 SSCA. 

169 Linderholm var dessutom inspirerad av Rudolf Ottos liturgiska förnyelsearbete (se nedan) men var mycket 

kritisk till Yngve Brilioths dito. Se Linderholm 1938, s. 59. 
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Samtalet kom in på ”Vad är Kyrkan i motsats till frikyrkan?”. Sven sa att ”Kyrkan finns där Ordet 

predikas och sakramenten utdelas, vilket kanske får tolkas som ett visst erkännande åt frikyrkorna i 

motsats till Harrys ’extra Ecclesiam nulla salus.’ [Utanför Kyrkan (finns) ingen frälsning]170 

 

Danells förståelse är i linje med Confessio Augustanas sjunde kapitel medan Ljungar företräder 

en något mer ”totalitär” hållning, eller för att parafrasera hans egna uttryck, en 

”patentstatskyrklig” hållning som framhåller Svenska kyrkans självklara särställning.  

 Frågan Vad är Kyrkan i motsats till frikyrkan? är i sig en markering gentemot 

frikyrkorna, även om ett tydligt svar aldrig presenteras av någon av bröderna. Den 

ecklesiologiska diskussionen inom SSC kan sägas börja efter att Ljungar missiverats till 

Bankeryds församling och i pingsttid predikat ”om kyrkan med stort K”, han skriver: ”Kanske 

har det varit för att förarga djävulen. Kanske är det oförståndigt att så från början visa att i mig 

ha de intet, de av mickelsläkt. Bliv nu inte förskräckta. Jag kommer inte att gå omkring som en 

glupande ulv.”171 ”Mickelsläckt” kommer av ”frimicklare”, vilket är en nedsättande benämning 

på frikyrkliga. Bankeryd är beläget strax utanför Jönköping som var och är ett område starkt 

präglat av frikyrkorörelsen. Mötet med denna verkar inte nyanserat hans bild av densamma, 

snarare tvärtom. 1930 – som komminister i Östra Torsås – delade han med sig av en märklig 

episod i ett brev till bröderna: 

 

Två dagar senare kallades jag åter till samma familj. En syster till den sjuka hustrun, som hade 

vårdat de sjuka, hade under natten gripits av sådan själavånda att man inte såg sig någon utväg. Jag 

kom och fann henne halvklädd på en stol ropandes på pingstvis. Så hade hon legat hela natten. Jag 

ordnade om så att hon blev klädd och blev tvättad i kallt vatten, varefter jag enskilt började tala 

med henne. Hon lugnade sig mycket snart och berättade om nattens fasa. Hon hade hela natten 

legat i en sorts pingsthänryckning, som hon nu kallade för djävulens bländverk. Hon hade 

nämligen trott att hon genom sin våldsamma bön och sitt hemska ropande skulle åstadkomma att 

systern, som led av svårt hjärtfel, skulle bli frisk. När hon nu såg att det ingen förändring skedde 

tycktes det henne som om Jesus flydde undan henne. Hennes tro var för svag. Så ohyggligt var det 

för henne att hon kände det som om det berodde på henne att systern inte blev botad.172 

 

Vad som Ljungar menade skiljde frikyrkorna från ”Kyrkan med stort K” är inte helt klart. Ibland 

framhåller han den apostoliska successionen som något som skiljer Kyrkan från ”sekter”. Detta 

var inget som övriga bröder höll med om, allra minst Danell som svarade Ljungar: ”Kom inte 

med den apostoliska successionen, den är nog vacker och bra men får inte tas för allvarligt. 

Förresten, den ha metodisterna också, och ändå känna vi dem som en sekt. Likaså 

herrnhutarna.”173 På just frågan om ämbetet framträder Ljungar som en klar företrädare för en 

 
170 Krön 2. 13.10.1927 SSCA. 

171 Harry till bröderna ”tredjedag pingst 1927” SSCA. 

172 Harry till bröderna 16.1.1930 SSCA. 

173 Sven till bröderna ”dagen efter Sju sovares dag 1927” (28.6.1927) SSCA. 
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högkyrklig hållning då han ibland framhöll prästvigningen som ett sakrament.174 Ljungar och 

Danell var däremot överens om sitt förakt mot frikyrkligheten när det gäller den så kallade 

”katekesfrågan”. 1919 fattades beslut att ta bort Martin Luthers lilla katekes som teologisk 

litteratur ur folkskolan. Frågan drevs framförallt av den socialdemokratiske 

ecklesiastikministern Värner Rydén (1878–1930). Detta ledde till att Kyrkliga förbundet för 

evangelisk luthersk tro bildades 1923. Mot slutet av 1920-talet sanktionerades kyrkoherden i 

Bolstads församling Lars Magnus Engström (1867–1951) för att han fortsatte med 

katekesundervisningen i skolan.175 En riksomfattande insamlingskampanj startade för att täcka 

upp för de uteblivna bidragen till lärarlönerna och i denna ”Bolstad skolkamp” var både Ljungar 

och Danell angelägna att SSC skulle engagera sig.176 Beslutet att ta bort katekesen sågs 

framförallt som ett verk av socialdemokraterna och frikyrkliga företrädare som inte ville att 

deras barn skulle utsättas för den svenskkyrkliga kristendomsundervisningen.177   

 

Sammanfattande diskussion 

 

Med en tydlig udd gentemot frikyrkligheten placerade SSC sig själva någonstans mellan 

ungkyrklighetens iver för Sveriges kristnande och den framväxande högkyrklighetens intresse 

för en kyrklig förnyelse med nattvarden som en tydlig prioritet. Jan Redin parafraserar Yngve 

Brilioth på temat när han skriver: ”Ungkyrkligheten gjorde ingen nattvardsupptäckt, blev ingen 

nattvardsväckelse. Den upptäckte stenkyrkan, men inte den äkta pärlan i dess inre […] Det är 

genant, att Nattvarden inte finns omnämnd i ’Fädernas kyrka.’”178 SSC och dess bröder befann 

sig i svallvågorna av ungkyrklighetens storhetstid och i högkyrklighetens begynnelse och tog 

intryck från båda dessa rörelser. Samtidigt finns en viss aversion mot högkyrklighet som den 

tar sig uttryck hos exempelvis Herman Hedberg – intresset för liturgin och gudstjänstens 

förnyelse får inte övergå i ritualism. De identifierar sig som evangeliska – i kontrast till 

Hedbergs romerska åsikter. Dessa aspekter kompliceras ytterligare, och blir kanske mer 

motstridiga, när vi analyserar de internationella kontakterna.  

 Inom ett kollektiv förekommer naturligtvis spänningar eftersom det utgörs av 

individer. Exempelvis när Harry Ljungar skrev att det som diskuterades vid mötet i Stjärnorp 

var ”riktiga S.S.C.-tankar”, kan det finnas anledning att ställa frågan om det egentligen inte 

 
174 Harry till bröderna ”tredjedag pingst 1927” SSCA. 

175 Engström har själv skrivit om ”kampen”. Se Engström 1929. 

176 Sven till bröderna 19.3.1929 SSCA. 

177 Brohed 2005, s. 34ff. Sture Wiklund skriver på temat 2.10.1929 till bröderna ”Nu hjälpas frikyrkliga och 

hedningar att beröva vårt folk dess [konfirmationsundervisningens] välsignelse.” SSCA. 

178 Redin 1971, s. 14. 
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rörde sig om Harry Ljungar-tankar, snarare än ”S.S.C.-tankar”. Ljungar blir, kanske både som 

äldst, men framförallt som den ständige ledaren den mest tongivande personen i SSC men fick 

ibland mothugg, oftast då av Sven Danell. Ljungar satte ytterligare en stämpel på SSC när han 

1972 reflekterar över sällskapets historik och skriver ”Vi var ju bland de första högkyrkliga.”179 

Är detta snarare ett uttryck för att Harry Ljungar själv identifierar sig som högkyrklig – och då 

som bland de första? Denna studie indikerar att en viss överlappning fanns mellan vissa centrala 

delar av SSC:s idéer och högkyrklighetens, men att dessa kan kopplas framförallt till Sture 

Wiklund och Harry Ljungar. Ruben Melin skrev i ett brev till Bengt Sundkler 1964 att SSC 

hade ”högkyrklig anstrykning, dock inte i nutida mening”.180  

  

Internationella kontakter 
 

I detta avsnitt ska SSC:s internationella kontakter belysas. Genom brev och studieresor kom 

SSC:s bröder i kontakt med samfund och rörelser framförallt i Danmark, England och Tyskland. 

De rörde sig över samfundsgränser och samlade intryck från olika schatteringar inom dessa. 

Det är framförallt liturgi som står i centrum för dessa internationella möten. 

 

Danmark – Theologisk Oratorium 

 

Precis som i Sverige pågick i Danmark vid 1900-talets början ett liturgiskt förnyelsearbete. 

Redan sommaren 1923 besökte Harry Ljungar Danmark tillsammans med Ruben Melin för att 

vara med på ett kyrkligt ungdomsmöte vid Nyborg strand. I ett brev till bröderna kommenterade 

han den danska folkekirken. Danskarnas ecklesiologi beskrivs som splittrad och ett problem var 

att de danska biskoparna valdes ”ur prästernas led”: ”Episkopatet förlorar sin yttre prestige i sin 

brist på högre bildning och vetenskapliga kapacitet. Och i längden – därom bär det danska 

episkopatet vittne – kommer sådant att hämma sig.”181 Kampen mellan Grundtviganismen och 

Indre Missionen beskrivs kortfattat. Ljungar sällade sig till den förre, vilket är förståeligt 

eftersom Indre Missionen beskrivs som en motsvarighet till EFS. Vad den danska kyrkan 

saknade enligt Ljungar, var en ”kyrkotanke” – de ”behöver en Manfred Björkquist.”182 Om 

danskarnas ecklesiologi var bristfällig så var Ljungar betydligt mer imponerad över deras 

liturgi. I positiva ordalag beskrivs att korstecknet brukades flitigt och att prästen – oavsett hur 

duktig han var – sjöng läsningarna. Danskarna hälsade varandra med ”Herrens frid” efter 

 
179 Harry till bröderna 15.9.1972 SSCA. 

180 Ruben till Bengt 8.3.1964 BSA UUB. 

181 Harry till bröderna 7.8.1923 SSCA. 
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nattvardsgången, ”…en god och tilltalande sed.”183 Tilläggas bör att den idag vedertagna 

fridshälsningen i den svenska högmässan är en förhållandevis modern företeelse och var på 

1920-talet fortfarande något främmande för en gudstjänstfirande svensk.184 

 Theologisk Oratorium (TO) kom SSC i kontakt med genom ett besök i Danmark 

som Sven Danell genomförde 1928. TO bildades 1927 av präststudenten Thomas Lønborg-

Jensen (1899–) efter ett besök vid Kelham Theological College i England 1926. Detta college 

bildades av Society of the Sacred Mission (SSM) som var och är en del av den anglo-katolska 

rörelsen grundat 1893. Vid ett annat kyrkligt studentmöte vid Nyborg strand träffade Danell 

Lønborg-Jensen. Han beskriver TO, vars bröder var studenter vid Köpenhamns universitet, som 

en dansk motsvarighet till SSC.185 De deladed intresset för liturgi och tidegärden, men vad 

Danell framförallt lyfter i sitt brev är skillnaderna sällskapen emellan. Den första stora 

skillnaden är att TO inte har någon formell ledarskapsfunktion, även om Lønborg–Jensen i 

egenskap av grundare verkar ha en mer framträdande roll. Bröderna lovar istället lydnad till 

oratoriets stadgar och de beslut som fattas, vilka måste vara enhälliga. Ytterligare något som 

Danell tar fasta på i sitt brev är att bröderna i TO brukar en offentlig slags bikt inför varandra 

ofta. Detta beskriver Danell som något mycket tilltalande och som något som bröderna i SSC 

måste börja anamma, åtminstone inför varje nattvardsgång.186   

 Efter Danells besök i Danmark upprättades brevkontakt mellan Harry och Regin 

Prenter (1907–1990), som utöver Lønborg-Jensen varit drivande i bildandet av TO. I ett brev 

till Prenter tecknar Ljungar en kort historik över SSC. Den stämmer väl överens med den 

skildring jag återgivit ovan, den första tiden var något oklar – seriositeten och målbilderna 

klarnade allteftersom.187 Ljungar imponerades över vad TO åstadkommit sedan det bildades – 

SSC kommer inte i närheten av dessa prestationer och nämner särskilt deras psalmöversättning 

och deras hymnbok Lauda Zion Salvatorem. Han delade också med sig av den ecklesiologiska 

diskussion som förts inom SSC, svårigheterna med att tillhöra ett evangeliskt samfund i 

förhållande till den världsvida kyrkan. Vidare såg han gärna att samarbetet mellan SSC och TO 

intensifieras, men detta verkar inte ha blivit fallet. Prenter svarar Ljungar den 21 oktober 1928. 

Han betonar i sitt brev att TO inte tillhör någon kyrklig riktning och bröderna sällar sig till olika 

fromhetstraditioner, även om prästen N.F.S. Grundtvig (1783–1872) beskrivs som en stor 
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184 Se exempelvis Martling 1996, s. 218. 
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inspiratör.188 I Uppsala diskuteras vid ett kapitel en uppsats av Lønborg-Jensen som SSC fått i 

gåva av honom.189 Uppsatsen är publicerad i Kirke og Folk i september 1926 och bär rubriken 

”Himmelrigets nøgle” (nyckel) och finns bevarad i SSC:s arkiv.190 Bröderna läste uppsatsen, 

som utgår från Jesu ord i Matt 16:19 och handlar om bikten, med stor entusiasm.191 De såg dock 

en del problem med hur bikten rent praktiskt ska tillämpas bröderna emellan.192 

  

Tyskland – Marburg och Maria Laach 

 

Sommaren 1925 företog Sture Wiklund en studieresa till Marburg, Tyskland. Där studerade 

han för Karl Barth (1886–1968) som ”… nu [är] det stora teologiska namnet. Somliga se i Barth 

en teologins pånyttfödelse, andra bekämpa honom kraftigt. Ingen står likgiltig. Jag måste 

medge, att jag ej förstår honom.”193 Barth var vid tiden professor vid Göttingen och hade 1921 

utkommit med sitt banbrytande arbete över Romarbrevet. Wiklund ansåg att Barth är för 

reformert och föraktar mystiken, varför han hellre sällade sig till Rudolf Otto (1869–1937) som 

han menade håller på med en ”liturgisk renässans”, och vars föreläsningar han också fick 

möjlighet att höra. I Marburg stiftade han dessutom bekantskap med Ottolärjungen Gustav 

Mensching (1901–1978) som varje lördagskväll höll ”liturgisk aftonbön” i ett kapell i utkanten 

av staden. Dessa aftonböner beskrivs som en ljuspunkt i de annars liturgiskt torftiga tyska 

kyrkorna: 

 

Här växelläses de heliga texterna mellan liturg och församling, och en kort predikan hålles. Här 

knäföll liturgen (– den enda gång jag såg någon knäböja inom Tysklands protestantiska kyrkor) och 

Ottos berömda ’Schweigender Dienst’ [ung. Tyst (guds)tjänst] firades. Otto arbetar nu med iver på 

en liturgisk renässans. Och det är sannerligen behövligt. Den liturgiska känslan är i Tysklands 

protestantiska kyrkor i allmänhet så gott som utdöd. I höst ger Otto ut ett nytt arbete, ’Zur 

Erneuerung und Ausgestaltung des Gottesdienstes’ [ung. Mot förnyelse och återgestaltning av 

gudstjänsterna]. Jag tror, att S.S.C. kan få stor glädje därav.194 

 

Gudstjänsterna i Marburg gjorde ett stort intryck på Sture Wiklund och SSC ägnade hela 

höstterminen 1925 åt studiet av Rudolf Ottos ”das Heilige”. Tysklandsvistelen fortsatte via 

Rhen till Köln tillsammans med professorn i praktisk teologi Friedrich Niebergall (1866–1932) 

 
188 Regin till Harry 12.10.1928 SSCA. 

189 Krön 2. ”Martin Luthers födelsedag” (10.11.1928) SSCA. 

190 Kirke og Folk är den danska folkkyrkans tidskrift och ska inte blandas ihop med Kyrkliga Förbundets Kyrka 

och Folk.  

191 I 1917 års bibelöversättning: ”Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall 

vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.” 

192 Krön 2. ”Martin Luthers födelsedag” (10.11.1928) SSCA. 

193 Sture till bröderna ”Sankt Bernhards dag” (20.8.1925) SSCA. 
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och fjorton andra studenter från Marburg. Köln-besökets främst intryck gjorde en kortare 

vistelse hos benediktinmunkarna i det romersk-katolska klostret Maria Laach. Klostret var känt 

för sina liturgiska ”experiment”.195 Många av idéerna som frodades vid Maria Laach – och som 

Wiklund återger i sitt brev – återkom dock vid förarbetet till de liturgiska reformerna som ägde 

rum efter Andra Vatikankonciliet (1962–1965). Klostret var även en stor inspirationskälla för 

den svenskkyrklige prästen Gunnar Rosendal som var snabb på att anamma de nya liturgiska 

idealen.196 Rosendal kommer i kontakt med klostret i början på 1940-talet – Wiklunds besök 

där tidigarelägger de svenska kontakterna och liturgiska influenserna med åtminstone 15 år.197 

Denna vistelse är utförligt beskriven av Wiklund. I klostret deltog studenterna från Marburg i 

en ”munkdag” som började med matutin klockan fyra på morgonen. Därefter följde mässan: 

 

Kl halv 8 firades en s.k. kormässa nere i kryptan under altaret. Vi blevo inbjudna härtill. Där nere 

stod prästen bakom ett bord, vänd mot församlingen och förrättade mässan. Man kunde följa med 

varje hans rörelse, allt förrättades på ett stilla värdigt sätt. Församlingen deltog i hela mässan aktivt, 

och när så offertoriet begynte, gingo alla fram och offrade ett bröd på altaret. Alla kommunicerade 

sedan. Det var precis som i de gamla katakomberna – ej ens förföljelsen saknas. Påven och jesuiterna 

se naturligtvis ej gärna denna evangeliska fromhet och jag fruktar att det blott är en tidsfråga när 

dessa gudstjänster skola förbjudas. Emellertid märkte man tydligt vilket förakt det inom dessa 

kretsar finnes för jesuiterna. Överhuvud har jag kommit underfund med att romerska kyrkan i 

verkligen alls ej är så enig och homogen, som man inbillar sig.198 

 

Den första iakttagelsen som är värd att kommentera är den celebrerande prästens riktning, han 

är vänd mot församlingen, versus populum, istället för mot altaret, ad orientem. Den riktning 

som användes vid den mässa som Sture beskriver blev norm inom den romersk-katolska kyrkan 

först 45 år senare då påven Paulus VI (1897–1978) efter Andra vatikankonciliet stadfäste den 

nya mässan. Församlingsdelaktigheten i mässan beskrivs som hög, seden att kommunikanterna 

själva ”offrar” ett bröd på altaret under offertoriet får ses som ett radikalt stilbrott för den 

förkonciliära liturgin. Wiklund beskriver det hela som uttryck för ”evangelisk fromhet” och 

sätter den i kontrast till den ordinära kyrkliga strukturen. Detta sätt att beskriva den romersk-

katolska kyrkan, och i synnerhet jesuitorden, är tidstypisk och har i efterhand benämnts som 

”katolikskräck”. Om detta fenomen har Yvonne Maria Werner, professor i historia vid Lunds 

universitet, skrivit utförligt. Hon menar att ”katolikskräcken” var en beståndsdel av ett 

nationellt identitetsbygge som pågick i Sverige under 20-och 30-talen – att vara svensk var 

detsamma som att vara evangelisk-lutheran medan romerska katoliker var opålitliga och 
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framförallt illojala mot den svenska nationen. 199  Besöket i Maria Laach gjorde ett stort intryck 

på Wiklund som skriver till bröderna att de genast måste anamma munkarnas fromhetsliv: 

 

Vi ha kommit så långt i evangelisk frihet, att vi glömt, att det finnes en evangelisk plikt också. Jag 

märkte denna brist kanske ännu mer bland de tyska studenterna än bland oss. Borde vi ej kunna offra 

åtminstone en halvtimme varje morgon och afton, då vi stannade inför Gud, läste de gamla 

psalmerna, texterna och betraktelserna.200 

 

Det är efter detta besök som bröderna intensifierade sitt böneliv och började utveckla sitt 

lektionarium. Luciadagen 1925 fattades beslut att bröderna skulle läsa igenom hela den svenska 

psalmboken, en psalm varje dag.201 

 

England – Fader Hebert 

 

För Englandskontakterna är det återigen Wiklund som står ansvarig. Sommaren 1928 

tillbringade han i den svenska församlingen Ulrica Eleonora i London där A.O.T Hellerström 

(1881–1972) var kyrkoherde. Under sin vistelse hjälpte Wiklund Hellerström att renskriva 

manuset till Hellerströms Liturgik som utkom första gången 1932 och sedan i ytterligare 

upplagor under 40-och 50-talen. Någon utförligare diskussion av denna bok är inte här möjlig 

att göra men Wiklunds fortsatta intresse för liturgier av olika slag är värd att notera. I England 

besökte han ett kyrkligt studentmöte i Swanwick som samlade omkring 300 personer.202 Precis 

som i Tyskland imponeraes Wiklund av böne-och fromhetslivet under mötet i Swanwick: 

 

Kära bröder, När man ser, vad tillbedjan intager för en viktig plats i den engelska Studentrörelsen 

och överhuvud i engelskt fromhetsliv. då undrar man, om det inte är något på tok med oss. Har inte 

vårt hävdande av predikan som det förnämsta i gudstjänsten medfört rysligt farliga konsekvenser. 

Predikans betydelse får ej underskattas men jag tror, att vi måste se reformationens iver för predikan 

tidshistoriskt. I predikan ligger, enligt min mening, alltid något pedagogiskt som egentligen ej hör 

till gudstjänstens väsen. Gudstjänstens väsen, såväl vid enskild som gemensam andakt, är tillbedjan, 

möte mellan Gud och människan. Det är så självklart men ändå så oändligt ofta förbisett. Den 

engelska teologin är praktisk, kanske den ibland verkar oss allt för praktisk, men jag tror, att vi ha 

så oändligt mycket att lära av den.203 

 

Det är under denna resa han stiftade bekantskap med Gabriel Arthur Hebert (1886–1963) som 

planerade ett Sverigebesök till hösten. Wiklund menade att det är mycket viktigt att SSC bjöd 

in Hebert till en av sina samlingar, vilket också skedde vårterminen 1929. Hebert var anglikansk 
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202 Sture till bröderna ”Transfiguratio Domini, 1928” SSCA. 

203 ibid. 



 49 

präst i det tidigare nämnda SSM och en viktig person inom den anglo-katolska rörelsen. Som 

präst hade han långt gångna kontakter med skandinaviskt kyrkoliv.204 Redan i augusti 1928 

besökte Hebert Sverige, inbjuden av Lysander i Malmö.205 Under denna vistelse kom han i 

kontakt med Sven Danell som beskrev mötet i ett brev till bröderna. Danell lyfte likheterna 

mellan den svenska och den engelska mässordningen men poängterade – i likhet med det 

danska exemplet ovan – engelsmännens bruk av det enskilda skriftermålet, det vill säga bikten, 

något som tilltalade honom.206 Men det var under vårterminen 1929 som Hebert besökte SSC i 

Uppsala. Under förberedelserna inför detta besök skrev Erik Janulf till Harry: 

 
Vi väntar – hör och häpna – besök här i Uppsala av Fader Hebert i april på föranstaltande av Gösta Karlsson 

och det är tänkt att han då skulle hålla ”en stilla dag” för studenterna och att S.S.C. särskilt skulle söka i 

någon mån att lägga beslag på honom. Det är verkligen härligt – och planerna tycks bli verklighet, av allt att 

döma. Vi längta efter de dagarna. Men det är ganska spännande att se, vilket intryck han kommer att göra 

på Teologerna. Han lär ju, enligt Stures dråpliga beskrivningar, ha ett rätt lustigt och för oss i mycket 

främmande sätt och utseende.207 

 

I Christophers Irvines biografi över Hebert finns besöket från 1929 inte beskrivet och i SSC:s 

krönikebok nämns bara att Hebert var med vid ett högtidligt completorium i Mikaelskapellet 

som avslutade den ”stilla dagen”. Dagen därpå hade Hebert och Bo Giertz (1905–1998) varit 

med vid en samling hos Nils Westerberg där samtalet handlade om Kelham och SSM.208  

 I England gjorde Wiklund flera besök i både romersk- och anglo-katolska 

församlingar, och även deras gudstjänster gör ett stort intryck på honom. ”Som du märker har 

jag blivit rysligt katolsk.”209 I den romersk-katolska katedralen Westminister besöker han en 

vesper, som han beskriver som väldigt lik SSC:s, med efterföljande sakramental tillbedjan, och 

även en ”congregationalistisk” mässa: 

 

Skulle de gamla puritanerna se den gudstjänst som firades i denna deras efterkommandes kyrka, 

skulle de förskräckas. En ritual lika utvecklad och lika högtidlig som någonsin i en romersk kyrka. 

Mässhakar, ljus, knäfall etc. etc. Men denna katolska andra går fram nu överallt. Det är en längtan 

efter kult och liturgi som endast kan tillfredsställas av den gamla katolska fromheten. Och den vägen 

måste vi säkerligen också gå.210 
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Sammanfattande diskussion 

 

Det som SSC:s bröder – och framförallt Sture Wiklund – tog fast på genom de internationella 

kontakterna var fromhetslivet i de olika kyrkorna. Han erfor en iver och ihärdighet i bönelivet 

som han menade saknade i Svenska kyrkan och som SSC måste ta efter. Vad de enskilda 

kontakterna fick för praktiska konsekvenser för SSC och dess bröder är svårt att klargöra, men 

helt klart är att de var betydelsefulla och agerade som inspirationskällor för den fortsatta 

verksamheten. Kontakterna med TO var nog särskilt betydelsefulla eftersom de i dem fann 

jämlikar som strävade efter samma mål och som dessutom också var just studenter. I SSM och 

Hebert finner vi en gemensam nämnare för SSC och TO, även om de engelska influenserna på 

SSC inte ska överdrivas. När det gäller de romersk-katolska influenserna är det intressant nog 

en särart, som de dessutom benämner som evangelisk, inom den romersk-katolska kyrkan som 

fångar brödernas intresse. Samtidigt som Wiklund fascineras över de högtidliga gudstjänsterna 

inom den romersk-katolska kyrkan, och de ”romerska dragen” i andra samfunds liturgier, 

hänger han sig åt den tidstypiska fientligheten gentemot den romersk-katolska kyrkan. Wiklund 

framstår som något splittrad, å ena sidan är ”den katolska andan som går fram”, som får förstås 

som ritualistisk, oundviklig och viktig för hela Kyrkan, å andra sidan framhåller han det 

evangeliska som något lika högt skattat. Den distinktion som bröderna gärna gjorde mellan vad 

de menar vara ”katolskt” och ”romersk-katolskt” är viktig att ha i åtanke när man försöker förstå 

de internationella perspektiven. Vi kan här dra oss till minnes de omdömen som bröderna fällde 

om Herman Hedberg 1928 och den terminologiska specificeringen mellan ”katolskt” och 

”romerskt” som förekom då. 

 Ytterligare något som är värt att kommentera är Sven Danells ökade intresse för 

hur bikten brukas i de andra sammanhangen. Både i TO med ”lekmanna-bikten” och inom den 

anglo-katolska rörelsen som en del i förberedelsen inför nattvardsfirandet. Bikt av det slag som 

förkommer i TO slår aldrig rot i SSC men det fortsätter vara ett diskussionsämne framöver. 
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Avslutning 

 
Uppsatsens avslutning sammanfattar slutsatser och svaren på frågeställningarna, återkopplar 

till brödernas återupptagna brevkorrespondens och gör en utblick mot fortsatta studier inom 

området. Uppsatsens övergripande syfte var att sätta in SSC i ett kyrkohistoriskt sammanhang 

och på så vis försöka säga något om det större sammanhanget. 

 

 

Slutsatser 
 

Vad var SSC för något? 

SSC var en ordensgemenskap som syftade till andligen rusta varandra inför deras framtida 

ämbetsgärning, men de ville även verka för en slags väckelse inom Svenska kyrkan. De 

intresserade sig, i olika grad, för liturgi, dogmatik och ecklesiologi – SSC blev ett slags forum 

för diskussioner av frågor relaterade till dessa områden. Till en början kan man säga att SSC 

var ett par unga studenters sätt att ritualisera sitt umgänge, men gruppen växte och så 

småningom upptogs bröder som inte kände de ursprungliga stiftarna. Den period som kartlagts 

i den här uppsatsen sträcker sig från 1921 till 1931 – från bildandet till det att spåren i SSC:s 

eget arkiv upphör. SSC ska inte förstås enbart som unga vänners försök att ritualisera sitt 

umgänge – de ville verkligen något med sin verksamhet även om få av de ofta grandiosa 

planerna blev verklighet.  

 

Vilka var sällskapets bröder? 

Sällskapets bröder utgjordes av studenter vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet. 

Samtliga prästvigdes så småningom och verksamheten fortsatte efter studietiden. Brödraskaran 

utgjordes av unga män som med tiden intog högt uppsatta positioner inom den svenskkyrkliga 

hierarkin, bland dessa kan särskilt Gustaf Adolf och Sven Danell, samt Bengt Sundkler nämnas. 

Flera bröder fortsatte verka inom en slags kyrklig förnyelse-anda, men i andra sammanhang. 

GA Danell i SB och sedermera SSB och Harry Ljungar i arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse. 

Sammanlagt 17 bröder upptogs som fullvärdiga bröder – utöver dessa förblev två noviser.  

 

Varifrån hämtade man inspiration till sin verksamhet? 

Inspirationen kom framförallt från representanter som varit verksamma i ungkyrkorörelsen, vad 

gäller ecklesiologi exempelvis Nathan Söderblom, Yngve Brilioth och Manfred Björkquist. 

Genom studieresor och viss brevkorrespondens kom SSC:s bröder i kontakt med kyrkliga 
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förnyelserörelser i Danmark, Tyskland och England. Det faktiska inflytande som dessa spelade 

på SSC är svår att kvantifiera – men de entusiasmerade åtminstone bröderna i deras fortsatta 

verksamhet. Sture Wiklunds besök i klostret Maria Laach är av särskilt intresse eftersom detta 

ägde rum långt före Gunnar Rosendals besök, som sägs vara den som hade de första kontakterna 

med Maria Laach. 

 

Hur förhöll man sig till den kyrkliga samtiden? 

SSC kan placeras någonstans mellan ung-och högkyrkligheten, sett till vad bröderna 

intresserade sig för och engagerade sig i för typ av frågor. I frågor som riskerade att utmana 

Svenska kyrkans särställning, exempelvis katekes– och konfirmationsundervisningens 

försvinnande, tok de tydlig ställning för bevarandet av dessa.  Den svurne fienden 

”plattkyrkligheten” får aldrig någon riktig precision men syftar troligtvis både till liturgisk 

torftighet och dogmatisk likgiltighet.  

 

Hur ska sällskapets organisatoriska livscykel förstås? 

SSC:s organisatoriska livscykel har analyserats med hjälp av Judith Sharken Simons 

femfastypologi. Den har varit hjälpsam för att förstå SSC:s organisatoriska 

förändringarprocesser. Den slutgiltiga analysen kring själva upplösningen försvåras av att det 

saknas material för den sista tiden saknas. SSC uppnår aldrig den femte fasen – då verksamheten 

ses över och förnyas. Även detta skulle kunna vara en bidragande orsak till varför SSC 

upphörde. Med en utblick mot Vadstenamötena, som analyserats med samma teori, har 

indikationer på att den femte fasen i Sharken Simons teori utgör en särskilt känslig fas, i strid 

med Sharken Simons egen förståelse.  

 

Epilog 
 

Vad hände sen? SSC var inte långlivat. Exakt hur länge verksamheten fortsatte har inte gått 

att fastställa. Precis som Harry Ljungar skriver på 1970-talet blev SSC inte den reformrörelse 

som de unga bröderna hade hoppats på. Nya sammanhang och personligheter uppträdde som 

fyllde den funktion SSC var tänkt att fylla, och flera av bröderna engagerade sig i dessa – 

exempelvis SSB och aKf. Bröderna gick olika öden till mötes, somliga märkligare än andra. 

Erik Janulf, vid tiden kyrkoherde i Lilla Malma och Dunkers församlingar, försvann under 

mystiska omständigheter i Malmköping efter ett Stockholmsbesök 1966. Försvinnandet 

rapporterades om i rikspressen och skapade stor uppmärksamhet. Efter en vecka återfanns han 
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drunknad.211 Andra bröder hade framgångsrika kyrkliga karriärer som biskopar, domprostar 

och kyrkoherdar. Kontakten återupptas på 1970-talet. Det är Harry Ljungar som med ett 

rundbrev 1972 förnyar kontakten. I brevet skissar han korta karaktäristiker över somliga av 

bröderna, reflekterar över sin egen roll efter att ha läst de gamla breven: ”Jag har först fått 

göra bekantskap med mig själv. Det har ju inte varit särskilt uppmuntrande. Jag kan tänka 

mig, att Ni bröder måtte haft ganska roligt, när Ni läst Stormästarens rundbrev, avfattade med 

pondus a la aposteln Paulus och i stil a la skollärare Chronschough.”212  

 SSC blev ingen reformrörelse och föll i glömska. Men att med detta säga att 

SSC var betydelselöst är missvisande. Den brevkontakt som bröderna återupptar på 1970-talet 

vittnar om hur mycket sammanhanget betydde för de enskilda bröderna, och hur det kan antas 

ha påverkat dem och deras fortsatta ämbetsgärning. Mötet bröderna emellan satte avtryck för 

livet och påverkade i förlängningen de sammanhang som de kom att verka i. SSC var en 

formativ arena för bröderna under en formativ period av deras liv. Sture Wiklund skriver 

exempelvis: 

 
Visst har livet förändrat sig under de femtio åren, som gått sedan vi levde vårt liv tillsammans, och inte har 

S.S.C.:s tankar alltid blivit nyckeln, med vilken vi kunnat öppna dörrarna till de områden, som öppnats för oss, 

men samma kompass. som vi då sökte finna och följa, den har vi burit med oss.213  

 

Wiklund anser samtidigt att SSC är berättigat en plats i en avhandling.214 Med denna uppsats 

har SSC kommit upp i ljuset, och Wiklunds önskan är till viss mån tillgodosedd. Fortsatta 

studier på SSC skulle exempelvis gå ännu djupare in på de ecklesiologiska spänningarna eller 

dogmatiska ställningstaganden. För sådana studier finns ett rikt material i det bevarade 

arkivet, exempelvis tal och predikningar, samt – om tid och resurser finnes – ett par andra 

arkiv att undersöka.   

 

 

 
 

 

 

 
211 SvD 14.5.1966–29.5.1966. 

212 Harry till bröderna 15.9.1972 SSCA. 

213 Sture till Harry 14.5.1973 SSCA. 

214 Sture till Harry 19.12.1972 SSCA. 
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Bilagor 
 

Nedan presenteras tre bilagor. Två completorieordningar från 1926 samt regulan antagen 

1927. 

 

Bilaga 1. Ordning för completorium använt vårterminen 1926 

 

1. 

Stormästaren: ”I Guds Faderns och Sonens och den Helige Andes namn” 

 

Bröderna: ”Amen.” 

 

2.  

Dagens psalm (växelläst) 

 

3. 

Stm: Gud allsmäktig, förläna oss en stilla natt och ett saligt slut. Amen. Jesus sade ’Vaken 

och bedjen, att I icke mån komma i frestelse.”  

 

Br: ”Herre, vi anropa Din hjälp.”  

 

4.  

Stm: ”Vår hjälp är i Herrens namn.” 

Br: ”Hans som har gjort himmel och jord.” 

 

5. 

Psalmerna 42–43 (växelvis) och Ära vare Fadern… (växelvis). 

 

6.  

Syndabekännelse 

 

7. 

Br: Kyrie eleison… 

 

8. 

 Tyst bön 

 

9. 

 Bröderna sjunger en psalm (under fastan 94) 

 

10. 

Lector: Bön, text, predikan 

 

11.  

Bröderna sjunger en psalm 

 

12. 

Lector: Bön 

 

Under fastan 
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Br: ”Hör oss milde Herre Gud” 

Lector: “O, Jesu Christe, Guds son” 

Br: “Förbarma dig över oss” 

”O Guds lamm, som borttager världens synder…” 

 

13. 

Tyst bön 

 

14.  

Lector: Fader vår 

 

15. 

Aftonbön(?) 

 

16. 

Tacksägelse 

 

Lector: Sv. ps. 648:1 (O Kriste du som ljuset är) 

Br: Sv. ps. 648:4–5 

 

17.  

Stm: Välsignelse, tystnad 

 

18. 

Stm: ”Divinum auxilium maneat semper nobiscum et cum fratribus nostris absentibus.” 

Br: “Amen”  
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Bilaga 2. Ordning för completorium använt höstterminen 1926  

 

1. 

Stm: ”I Guds Faderns och Sonens och den Helige Andes namn 

 

Br: ”Amen” 

 

2. 

Stm: ”Gud allsmäktig förläne oss en stilla natt och ett saligt slut. Amen. Jesus sade: ’Vaken 

och bedjen, att I icke mån komma i frestelse.” 

 

Br: ”Herre, vi anropa Din hjälp.” 

 

3. 

Stm: ”Vår hjälp är i Herrens namn.” 

Br: ”Hans som har gjort himmel och jord.” 

 

4. 

Stm: ”Fader vår som är i himmelen…” (tyst) 

 

5. 

En broder: ”Jag bekänner inför Dig allsmäktige Fader, att jag har syndat i tankar ord och 

gärningar. Detta är min skuld, min skuld, min stora skuld. Hav förbarmande med mig” (el. ps 

130.) 

 

Stm: Gud allsmäktig förbarme sig över oss, Han förlåte oss våra synder och före oss till det 

eviga livet. Amen.”  

 

6. 

A: ”Gud, kom till min räddning.” 

B: ”Herre skynda till min hjälp” 

A: ”Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande” 

B: ”Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.  

 

7a.  

Lovpsalm ur sv. psalmboken alt. ur psaltaren, växelvis mellan A och B, åtföljt av Gloria Patri. 

 

b.  

Lector: En liten predikan, ev åtföljd av någon vers ur sv psalmboken. 

 

8a. 

Lector: ”Skära mig, o Herre, med isop att jag varder ren.” 

Br: ”Två mig, att jag varder vitare än snö” 

Lector: ”Ära vare Fadern…” 

Br: ”Såsom det var….” 

 

b. 

Lector: Läser brödraskapets bön. 

Br: Hör oss milde Herre Gud.  
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9. 

A: ”O Kriste, Du som ljuset är… (Sv. ps. 648:1) 

B: ”Du frälste oss från…” (Sv. ps. 648:4) 

 

10. 

Stm: ”Du bor ju dock mitt ibland oss, Herre, och vi äro uppkallade efter ditt namn. Så övergiv 

oss då icke, Herre, vår Gud. 

Br: ”Honom vare tack!” 

 

11. 

A: ”I Dina händer befaller jag min ande.” 

B: ”Du förlossar oss Herre, Du trofaste Gud.” 

 

12a. 

A: ”Skydda oss Herre, då vi vaka” 

B: ”Bevara oss, då vi sovo” 

A: ”Att vi må vaka med Kristus” 

B: ”Och kan vila i frid.” 

 

b. 

A: ”Herre, nu låter du Din tjänare fara hädan” 

B: ”I frid efter ditt ord.” 

A: ”Ty mina ögon hava sett din frälsning.” 

B: ”Vilken Du hava berett till att skådas av alla folk” 

A: ”Ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna,” 

B: ”och en härlighet som skall givas åt ditt folk Israel.” 

A: ”Ära vare Fadern…” 

B: ”Såsom det var…” 

 

12a upprepas. 

 

13.  

A: ”Herre förbarma Dig över oss” 

B: ”Kriste förbarma Dig över oss” 

A: ”Herre förbarma Dig över oss” 

 

14a. 

Stm: ”Låtom oss bedja!” (tyst bön) 

 

b. 

En broder: ”Vaka över oss, Herre, himmelske Fader, och bevara oss från allt ont till kropp och 

själ. Giv oss nåd att i denna natt trygga vila under Ditt beskärm. Genom Din son Jesus Kristus 

vår Herre. Amen.” 

Br: ”Herren vare tack!” 

 

15. 

Stm: ”Jesus sade: ’Frid efterlämnar jag åt eder, min frid giver jag eder.” 

Br: ”Amen.” 
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16. 

Stm: ”Divinum auxilium maneat semper nobiscum et cum fratribus nostris absentibus.” 

Br: “Amen”  
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Bilaga 3. Regula antagen vårterminen 1927 

 

I. Inför krucifixet samlas bröder i den liturgiska andakt som är förenad med varje kapitel. 

 

II. Till tröst och hjälp bär bröderna sitt krucifix-insignium.  

 

III. Samhörigheten mellan bröderna uppehålles förutom i den dagliga enskilda andakten 

(brevarium) genom att bröderna tillskriver varandra brev och sändebrev samt avskrifter av 

den krönika som föres vid varje kapitel och som först tillsändes Stormästaren.  

 

IV. Vid kapitlets liturgiska del må Lektor bära alba. Då ny broder upptages sker detta i 

anslutning till vedertagen ritus, varvid alla bröder må bära alba. 

 

V. Kapitlen äro av två slag: Generalkapitel och Kapitel. 

 

A. Generalkapitel hålles om möjligt vartannat år. Där behandlas frågor, som röra hela 

Sodalitet. Varje broder sätter i tillfälle att taga del av detta, därest kan ej själva kan närvara. 

Generalkapitel sammankallas av Stormästaren, eller vid dennes förfall, av äldste broder. Samt 

ledes av Stormästaren, vid dennes förfall av äldste närvarande broder. Vid generalkapitel skall 

minst halva antalet bröder närvara. Stormästaren har att för generalkapitlets förberedande och 

andra ärenden med sig adjungera tvenne bröder, generalkapitlet därtill utser.  

 

B. Kapitel hålles varsomhelst då minst 3 bröder är samlade och beder 

a) i Uppsala, därest Stormästare ej är närvarande av den av bröderna för en termin utsedde 

och av Stormästaren gillade Styrande mästare, eller vid dennes förfall av äldst närvarande 

broder. 

b) annorstädes därest Stormästaren ej är närvarande av äldste närvarande broder. 

 

VI. Noviser upptages endast med Stormästarens medgivande. Ingen ny broder upptages utan 

samtliga brödernas medgivande.  

 

VII. Arkivet förvaras hos arkivarien.  
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